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Voorwoord
Nog net voordat de Rijkscommissie voor de Monumentenbeschrijving in 1995 werd
opgeheven, gaf deze het advies om een apart deel van de Geïllustreerde Beschrijving
van de Nederlandse Monumenten van Geschiedenis en Kunst aan de stad Gouda te
wijden. De commissie maakte deze keuze op grond van de overweging dat voorrang
moest worden gegeven aan de beschrijving van Zuid-Holland. En Gouda ligt tussen
twee andere beschrijvingsgebieden, dat van de Krimpenerwaard en dat van oostelijk
Rijnland in.
Dit advies leidde tot een bijzondere opdracht, waarbij prof. dr. W.F. Denslagen
de vraag werd voorgelegd om een team van auteurs samen te stellen, dat onder zijn
eindredactie de beschrijving van Gouda ter hand zou nemen.
In de al bijna een eeuw geleden begonnen reeks zijn tot nu toe geen middelgrote
steden beschreven en daarom draagt dit deel een experimenteel karakter, niet alleen
wat betreft de aanpak in groepsverband, maar ook inhoudelijk, dat wil zeggen in de
manier waarop het onderwerp wordt behandeld. Het resultaat wijkt enigszins af van
de andere gebiedsbeschrijvingen doordat meer aandacht wordt besteed aan de
stedenbouwkundige ontwikkeling dan aan de bouwgeschiedenis van de afzonderlijke
bouwwerken, met de Janskerk en haar gebrandschilderde glazen als opvallende
uitzonderingen.
Deze beschrijving is in feite een bundeling van bijdragen uit verschillende
vakgebieden, die te zamen ook een beeld geven van de manier waarop de geschiedenis
van Gouda tegenwoordig wordt bestudeerd. Kenmerkend daarbij is de bijna exclusieve
aandacht voor de middeleeuwen, wat niet alleen te verklaren is uit de vele
middeleeuwse archivalia in het stadsarchief, maar ook uit het feit dat juist de
middeleeuwen in Gouda zo belangrijk zijn geweest voor de bouw van de stad. Wat
daarna kwam, werd over het algemeen als minder interessant gezien.
De omvangrijkste bijdrage aan het eerste deel werd geschreven door dr. Koen
Goudriaan, classicus en mediëvist aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.
Aanvankelijk zou het hoofdstuk over de verdwenen kloosters worden geschreven
door mevrouw H.A. van Dolder-de Wit, maar het uitvoerige en diepgravende
archiefonderzoek dat Koen Goudriaan destijds verrichtte naar de geschiedenis van
de Goudse kloosters dwong tot een andere keuze. Henny van Dolder heeft deze
‘vijandige overname’ met bewonderenswaardige sportiviteit geaccepteerd, wat zij
met haar indrukwekkende staat van dienst op het gebied van de Goudse geschiedenis
ook gemakkelijk kon doen.
De hoofdstukken over de motte en het kasteel zijn van de Goudse classicus en
archeoloog drs. Henkjan Sprokholt. Hij is samen met drs. Harm Olthof
verantwoordelijk voor de gedigitaliseerde vervaardiging van een groot aantal in dit
boek opgenomen thematische stadsplattegronden. Dr. ir. J.C. Visser, specialist op
het gebied van de nederzettingsgeschiedenis en de geschiedenis van de stedenbouw,
beschreef de ontwikkeling van Gouda tot aan het einde van de middeleeuwen. Zijn
bijdrage is gebaseerd op zijn recente onderzoek naar de oudste delen van Gouda.
Aan het boek werkten twee historisch-geografen mee, mevrouw drs. C.W.
Hesselink-Duursma (het verdwenen landschap) en prof. dr. G.P. van de Ven
(waterstaat). Mevrouw Hesselink-Duursma heeft tevens een belangrijke bijdrage
geleverd aan de kaart met negentiende-eeuwse fabrieken, die gemaakt kon worden
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op basis van het materiaal dat door drs. Bregje de Wit was verzameld. Mediëvist drs.
Matthieu Roest schreef een hoofdstuk over het stadsbestuur op basis van zijn
afstudeerscriptie aan de Universiteit van Amsterdam. De geschiedenis van de
verdwenen vestingwerken werd beschreven door de socioloog drs. Chris Akkerman,
die zich in de loop van de jaren heeft gespecialiseerd in de archeologie van Gouda.
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Deze beschrijving kon ook profiteren van het onderzoek dat architectuurhistorica
drs. Bianca van den Berg doet naar de bouwgeschiedenis van de Janskerk. Zij werkt
aan een proefschrift over dit onderwerp, maar was in afwachtig van het eindresultaat
bereid de voorlopige resultaten hier te publiceren.
In de stedenbouwkundig-historische opzet van dit boek past een beschrijving van
de gebrandschilderde glazen in de Janskerk strikt genomen niet, maar de
kunsthistorische betekenis van die glazen is zo groot, dat de eenheid van het boek
er met liefde aan werd opgeofferd. Deze bijdrage werd geschreven door de voorzitter
van de Stichting Fonds Goudse Glazen, dr. G.J. Vaandrager, die voor zijn pensionering
kinderarts was en daarna historicus is geworden. Het hoofdstuk over de staties werd
geschreven door kunsthistoricus dr. Xander van Eck op basis van zijn proefschrift
uit 1994. Hij was tevens bereid zijn grote kennis van de Goudse glazen te delen met
G.J. Vaandrager.
Het hoofdstuk over de nieuwe stadswijken werd geschreven door
architectuurhistorica drs. Annelies Vreeken, die nauwelijks literatuur tot haar
beschikking had en zich een weg moest zien te banen in nog ongeordende
archiefbestanden. De drie bijdragen over de woonhuizen zijn geschreven door
architectuurhistoricus drs. Jos Smit, die gespecialiseerd is in de architectuur van het
Amsterdamse grachtenhuis. Het hoofdstuk over de industrie werd geschreven door
drs. Stijn van Genuchten, die zich na zijn studie maatschappijgeschiedenis aan de
Erasmus Universiteit in Rotterdam heeft toegelegd op de industriële archeologie.
Ook hij heeft geprofiteerd van de grote kennis die Bregje de Wit op dit gebied heeft
opgebouwd.

Fons Asselbergs
Directeur van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg
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1 Gezicht op de Turfsingel.
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Inleiding
Wat valt er nog toe te voegen aan de kleine bibliotheek die over de geschiedenis van
de stad Gouda is volgeschreven? Het antwoord op deze vraag hangt af van wat men
wil weten. Tegenwoordig wordt veel waarde gehecht aan de documentatie van
gegevens over de bouwkundige, stedenbouwkundige en kunsthistorische geschiedenis
van de stad, maar die documentatie is per definitie oneindig. Men moet altijd
selecteren, want niet alles is de moeite van het vermelden waard. Uit de selectie blijkt
wat de auteur belangrijk vond, maar hierbij moet men ook bedenken dat het
verzamelen van gegevens een eigen geschiedenis heeft, want wat we nu de moeite
waard vinden, werd vroeger soms helemaal niet als waardevol gezien. Vroegere
historici hadden vaak een ander doel en het is daarom niet altijd terecht dat moderne
historici hun voorgangers verwijten te weinig gedocumenteerd te hebben, niet alleen
op schrift, maar ook op tekening. Zo was er tot ver in de negentiende eeuw nauwelijks
belangstelling voor zoiets als de geschiedenis van het woonhuis of voor historische
bouwconstructies. En dat geldt ook ten aanzien van de belangstelling voor de sociale
verhoudingen in samenhang met de wooncultuur, voor de topografie, de archeologie,
de historische geografie en de waterbeheersing. De belangstelling voor dit soort
aspecten is betrekkelijk nieuw in het stadsonderzoek.
Het woord ‘beschrijving’ in de titel van dit boek leidt soms tot misverstanden,
omdat daarmee een nauwkeurige en systematische opsomming van de monumenten
wordt gesuggereerd, zoals notarissen een boedel beschrijven. Maar in de historiografie
betekent het woord ‘beschrijving’ iets anders, namelijk de schriftelijke neerslag van
een historisch onderzoek. Zo heet het bekende werk van M.Z. Boxhorn uit 1634:
Toneel ofte Beschrijvinge der Steden van Hollandt. Het ‘toneel’ is een vertoning,
een weergave van het historisch onderzoek.
De eerste stadsbeschrijving van Gouda werd in 1714 gepubliceerd door Ignatius
Walvis, pastoor van de parochie van Sint Jan Baptist aan de Gouwe. Hij vond dat
zijn beschrijving geen oneerlijke ‘loftuytinge’ op Gouda mocht zijn, maar kon zich
toch niet onttrekken aan de traditie van de encomium, de lofrede op de stad. Zijn
boek opent met een onvervalste laudatio: Gouda heet standvastig, mag de zesde stoel
in de Staten van Holland bezetten, bezit een schone haven die in roem zijn weerga
niet kent, en zelfs vorstendommen bejegenen de stad met eerbied. Het is een schande,
schreef Walvis in zijn voorrede, dat er van Gouda nog geen beschrijving is verschenen,
terwijl bijna alle Hollandse steden die al wel hadden. Aan deze misstand heeft Ignatius
Walvis met zijn boek van 1714 een einde gemaakt, want de stad was, zo stelde hij,
een beschrijving waard met haar ‘twee rijke waterstroomen, vermaakelijke landouwen
ende vrijheren en regten, haare brave inboorlingen, zee- en letterhelden, eerste slaakers
van 's lands druk en voorstrijders der gemeene vrijheid’. Zijn stadsbeschrijving is
tot nu toe een belangrijke bron gebleven, maar toen het werk verscheen, eiste de
gereformeerde kerkeraad een publicatieverbod van ‘dat vuijle paapse boek’. De raad
was van mening ‘dat sodanige paapze stoutigheden geweert en in een land van
gereformeerde overheden niet meugen toegelaten worden van sulcke, die vrijheijt
van conscintie alhier in soo eene ruijmte wort gegunt’ (P.H.A.M. Abels in: Klein,
Bibliografie, 1999, 18).
Het boek van Walvis bevat ook veel dat moderne lezers niet willen weten en wat
ze wel willen weten, staat er vaak niet in. Datzelfde geldt ook voor het werk van
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Cornelis Johan de Lange, vrijheer van Wijngaerden en Ruigbroek, die in zijn
stadsbeschrijving van 1813 over zijn zeventiende-eeuwse voorgangers schreef: ‘Veel
wierd in dien tijd, toen men de vaderlandsche geschiedenissen en die der steden wilde
gaan beschrijven, te boek gesteld, hetwelk bij naauwer onderzoek in later tijd gebleken
is, van loutere vertellingen en verminkte overleveringen onder het gemeen ontleend
te zijn geweest.’ Het is de bekende klacht van elke nieuwe
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generatie historici en het is niet te verwachten dat dit soort klachten ooit zullen
ophouden.
In deze Geïllustreerde Beschrijving zijn verschillende disciplines vertegenwoordigd,
maar ze zijn allemaal gericht op de stad als bouwwerk, niet of nauwelijks op de
economische, sociale en politieke achtergronden. Evenmin kon nieuw onderzoek
worden gedaan naar egodocumenten, die zo belangrijk blijken te zijn voor de
geschiedenis van de mentaliteit, zoals onder meer blijkt uit het werk van Rudolf
Dekker van de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Uit de Goudse geschiedenis
kennen we het achttiende-eeuwse regentendagboek van Willem Frederiksz van der
Hoeve, dat in 1957 met uitgebreide toelichting werd uitgegeven door Jan Smit. Deze
uitgave van de Oudheidkundige Kring ‘Die Goude’ is van groot belang geweest voor
deze beschrijving en het is niet overdreven te stellen dat Jan Smit naast zijn werk als
militair, wiskundige en jurist ook een bewonderenswaardig historicus is geweest.
Een stadsgeschiedenis van Gouda waarin alle aspecten van het stedelijk leven aan
bod komen, moet nog worden geschreven en zal ook worden geschreven als het aan
de Oudheidkundige Kring ‘Die Goude’ ligt. In de onlangs gepubliceerde bibliografie
over de geschiedenis van Gouda (Klein, Bibliografie, 1999), die helaas niet meer
voor deze beschrijving kon worden benut, heeft de Kring een ‘intregrale
stadsgeschiedenis van Gouda’ aangekondigd. Het begrip ‘integraal’ betekent in dit
verband dat de samenhang tussen de ontwikkelingen op de verschillende terreinen
van het stedelijk leven wordt bestudeerd. Aan dit ambitieuze Goudse project werken
ook auteurs van deze beschrijving mee en ter ondersteuning ervan werd in 1999
inzage gegeven in het hoofdstuk ‘Ruimtelijke en architectonische veranderingen
binnen de singels’ uit het derde deel van deze beschrijving.
Deze Geïllustreerde Beschrijving bestaat uit een verzameling hoofdstukken van
verschillende specialisten, die te zamen een beeld proberen te geven van de manier
waarop de stad vorm heeft gekregen. Dit beeld is noodgedwongen fragmentarisch
omdat het de weerslag is van de uiteenlopende benaderingen van de auteurs, maar
ze stellen vragen die bij vroegere historici niet opkwamen. Zo werd het kadastrale
minuutplan uit 1828 tot nu toe zelden door Goudse historici gebruikt, hoewel het
een onmisbare bron is voor de kennis van de topografie. Met behulp van deze
stadsplattegrond, in combinatie met andere bronnen, heeft J.C. Visser het ontstaan
en de groei van de stad nauwkeuriger dan ooit tevoren kunnen beschrijven en het
was ook deze plattegrond die enkele Goudse archeologen in 1991 op het idee bracht
dat de ronde waterloop van de Molenwerf weleens een restant van een motte zou
kunnen zijn.
Een stadsbeschrijving is per definitie een multidisciplinaire onderneming en door
de toegenomen specialisatie is bijna niemand meer in staat alle benodigde vakgebieden
te overzien, laat staan te beheersen. Zo zijn de bijdragen van de historische cartografie
en de historische geografie onmisbaar gebleken voor de studie naar de groei van de
stad in het landschap. In de bijdrage van C.W. Hesselink-Duursma is een poging
gedaan de resten van het oude landschap in de stadsuitbreidingen in kaart te brengen,
met fascinerend resultaat. Zij heeft met haar kennis van de topografie ook een
belangrijke bijdrage geleverd aan de vervaardiging van een kaart waarop de
belangrijkste fabrieken uit de negentiende eeuw zijn gelokaliseerd. Historici hadden
tot nu toe wel veel over de negentiendeeeuwse industrie geschreven, maar ze hadden
zich daarbij nooit in de topografie ervan verdiept. Hetzelfde geldt voor de geschiedenis
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van de waterstaat, een onderwerp dat voor het begrip van de stadsgeschiedenis van
groot belang is, maar dat voor de gemiddelde geschiedschrijver te specialistisch is.
Gouda werd in de middeleeuwen gebouwd en was aan het einde ervan voltooid.
Daarom ligt de nadruk in dit boek op de middeleeuwen. De huidige vorm van stad
is niet te begrijpen zonder kennis van de verschillende fasen in haar ontwikkeling.
Zo zijn in de huidige plattegrond van de stad nog de sporen te zien van de kloosters
die na de Reformatie werden afgebroken. Het kasteel werd al in 1577 afgebroken,
maar de herinnering eraan leeft nog voort in de plek die later in een park veranderde.
Elke stad bestaat uit een chaotische stratificatie van het verleden, waaruit de historicus
sommige stukjes gebruikt om zijn eigen legpuzzel te maken en het is hovaardig te
menen dat er een definitieve en volledig objectieve beschrijving ooit mogelijk zou
zijn.
Een beschrijving van de architectuurgeschiedenis van een stad kan niet worden
beperkt tot wat er nu staat, want dat is slechts de dunne laag van het heden die een
lange geschiedenis bedekt van wat allemaal verdween. Het middeleeuwse landschap
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rond de stad is grotendeels verdwenen onder het zand van de buitenwijken, maar er
zijn nog sporen van terug te vinden die voor de geschiedenis van de stad van even
grote waarde zijn als een zestiende-eeuws sleutelstuk in een gemoderniseerd huis.
Dit soort relicten uit het verleden zijn op zichzelf niet zo belangrijk, maar ze betekenen
veel als herinneringstekens. Ze roepen op tot het stellen van allerlei vragen over hun
herkomst en daarnaast kunnen ze ook een stemming teweeg brengen die te vergelijken
is met wat men ondergaat bij het lezen van de woorden ‘siste viator’ (blijf staan,
reiziger) op een grafmonument.
De Geïllustreerde Beschrijving is niet alleen opgezet om de studie van het
bouwkunstige verleden te bevorderen, maar ook om de belangstelling ervoor te
vergroten. Dat zou in het geval van Gouda niet nodig moeten zijn, maar iedereen
weet dat de historische stad voortdurend onder druk staat. In deze beschrijving is
bewust geen aandacht besteed aan de manier waarop en de mate waarin het historisch
bouwbestand van Gouda tussen ongeveer 1960 en 1990 werd gedecimeerd. Evenmin
is veel geweeklaagd over de soms sterk uit de stedenbouwkundige toon vallende
nieuwbouw in de oude stad. Het is niet de bedoeling geweest om in dit boek een
kritische beschouwing te wijden aan het vroegere en tegenwoordige
monumentenbeleid in Gouda.
Er zou trouwens veel te zeggen zijn voor een dergelijke studie, want het is over
het algemeen wel bekend dat de stedelijke overheid van Gouda - en dat geldt ook
voor allerlei andere steden - in genoemde periode weinig belangstelling had voor de
historische stad, maar het is minder bekend waarom dat zo was. Hoe was het mogelijk
dat mooie, eeuwenoude grachten werden gedempt, dat de Haven werd gesloten, dat
nog in 1961 het Hofje van Buytenwech werd gesloopt en in 1964 de Kleiwegkerk,
dat aan de Raam flatwoningen in de plaats van kleine grachtenhuisjes zijn gekomen
en dat er ongeveer tien jaar geleden een gigantisch complex tegenover de Kazerne
werd gebouwd, bestaande uit kantoren, winkels, woningen en een parkeergarage?
In Bouw van 16 november 1990 verklaarden de ontwerpers van dit complex (Atelier
PRO) dat het ondanks de grote schaal toch was gelukt om een antwoord te vinden
op het ‘fijnschalige stadsweefsel’. Tessel Pollmann tekende hierbij het volgende aan:
‘Deze nogal zonnige beschrijving klopt niet geheel met de werkelijkheid zoals de
wandelaar die ziet. Wie vanaf de Blekersingel nu de binnenstad betreedt ziet eerst
de forse parkeergarage, en dat is geen leuk gezicht.’ (Pollmann, Herbestemd, 1994,
55). Voor een deel zijn deze ontwikkelingen te verklaren uit de armoede van voor
de oorlog, want de angst daarvoor bleef nog lang na de oorlog bestaan en die was
vaak de drijfveer om alles aan de economische vooruitgang op te offeren, zelfs toen
het wat beter ging in de jaren zestig. De gedachte dat een ongestoord historisch
stadsbeeld goed is voor het woonklimaat en dus ook voor de plaatselijke economie,
kwam pas op in de jaren negentig van de twintigste eeuw. Wat het oude stadsbeeld
betreft, is er veel verloren en weinig gewonnen.
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Deel 1
Middeleeuwen
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Gouda in de middeleeuwen
Gouda vertoont nog duidelijke sporen van haar middeleeuwse verleden, dat wil
zeggen van de periode van de stadwording tot aan de Opstand (1572). De singels
omsluiten de binnenstad al sinds het midden van de veertiende eeuw en ook het
stratenplan is nog grotendeels middeleeuws. Van de middeleeuwse gebouwen is
minder overgebleven, maar ze zijn niet uit het geheugen van de stad gewist. Sommige
hebben hun sporen als lege plekken in het stadslichaam nagelaten en van andere zijn
alleen berichten bewaard gebleven. Zoals in zovele andere steden hebben de Opstand
en de Reformatie tot een golf van verwoestingen van religieuze gebouwen geleid,
die alleen nog in de twintigste eeuw werd overtroffen door de saneringen na de
Tweede Wereldoorlog en de stadsvernieuwing uit de jaren zeventig.
Wat was de historische context van de middeleeuwse gebouwen? Hoe
functioneerden ze in het openbare en religieuze leven van Gouda? In welke opzichten
zijn economische en culturele processen bepalend geweest voor de transformatie van
de gebouwde stad? En wat was daarbij de invloed van stads- en landsheren, stedelijke
magistraten, verenigingen en particulieren?

De stadsvorming tussen 1250 en 1350
Tegenwoordig is Gouda een middelgrote stad die fungeert als economisch centrum
van het oostelijk deel van Zuid-Holland. Deze functie had de stad ook in de
middeleeuwen, maar haar economische betekenis reikte toen veel verder. De opkomst
van Gouda vanaf het midden van de dertiende eeuw hing namelijk nauw samen met
ontwikkelingen in het internationale scheepvaartverkeer. Dat kwam door de
geografische situatie van de stad. Het landschap rond de stad werd gevormd door
grootschalige veenontginning die in de elfde eeuw was begonnen. In de topografie
van Gouda zelf zijn nog resten te herkennen van deze ontginningen.
Een belangrijke stap in de ontginningen en in de ontwikkeling van het
scheepvaartverkeer was de aanleg van het kanaal tussen de toenmalige bovenloop
van de Gouwe en de Oude Rijn in het veen ter hoogte van Waddinxveen langs
Boskoop. Dit kanaal, dat we nu als onderdeel van de Gouwe beschouwen, wordt in
1244 (Kruisheer, Oorkondenboek, 1986, 644) voor het eerst genoemd. Het was niet
alleen gegraven voor de afwatering, maar bracht ook een nieuwe scheepvaartroute
tot stand: zeeschepen konden voortaan ‘binnen dunen’ varen over de Zuiderzee en
het IJ, langs de Spaarndam het binnenwater op - Spaarne, Haarlemmermeer,
Heimanswetering, Oude Rijn en Gouwe - om via Gouda weer op het buitenwater,
de Hollandsche IJssel te komen. Deze route, die het Hanzegebied verbond met het
dicht bevolkte Vlaanderen, waarbij de gevaren van de Noordzee werden vermeden,
kwam in de plaats van een oudere binnenlandse route die via de Vecht en de stad
Utrecht liep. Voor de bewoners van de Gouwemond, de plek waar schepen van het
binnen- in het buitenwater kwamen, lag hier een grote kans (Smit, Binnenvaart, 1995,
438).
Het weinige dat we weten over de bestaansmiddelen van de inwoners van Gouda
in de eerste eeuw van haar bestaan, heeft dan ook vooral te maken met handel en
scheepvaart. Zo moet omstreeks 1250 de Haven, de kunstmatige Gouwemond, zijn
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gegraven, waarschijnlijk op initiatief van de toenmalige stadsheer, Dirk van der
Goude. De eerste bouwblokken die werden uitgegeven lagen aan de Haven. Enkele
decennia later, tijdens het bewind van graaf Floris V en zijn vazallen Nicolaas van
Cats en Jan van Renesse, blijkt de stad van strategisch belang als grenspost tegen
Utrecht. Om de positie van zijn grensstad te versterken geeft de graaf tot tweemaal
toe een tolprivilege, in 1272 en 1282. Ook de verlening van het stadsrecht van 1272
kan in dit licht worden gezien (Kruisheer, Stadsrecht, 1993).
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Tegen het einde van de dertiende eeuw moet ook de grafelijke tol, die tot dan toe bij
Moordrecht lag, naar Gouda zijn verplaatst. Volgens een moeilijk te controleren
overlevering bouwde een volgende stadsheer, Jan van Beaumont, in 1308 de keersluis
aan de kop van de Haven om als schutsluis te dienen. Dat is de Donkere Sluis (Smit,
Binnenvaart, 438).
De op één na vroegste vermelding van een gilde-altaar in de Sint Janskerk betreft
dat van Sint Nicolaas, de schutspatroon van de kramers, dat wil zeggen van de
kooplieden. Dit altaar wordt in 1330 voor het eerst genoemd, maar is ongetwijfeld
ouder (Geselschap, Regesten Sint Janskerk, 1961, nummer 1). Er bestaat een
raadselachtige, maar oudere verwijzing naar een altaar. In een oorkonde van 1315
is sprake van het Onze Lieve Vrouwe altaar en van ‘dat volle ambocht ende hoire
meysters’. Misschien is hier het vollersambacht bedoeld (Buiskool, Ruimtelijke
Ontwikkeling, 1988, 54), wat zou betekenen dat Gouda toen al lakennijverheid kende.
Uit deze periode zijn geen bijzonderheden bekend over de relaties van de stadsheren
met de stad en met haar bewoners. Het is wel aannemelijk dat de heren Van der
Goude, inclusief Nicolaas van Cats en Jan van Renesse (voogd, respectievelijk
echtgenoot van jonkvrouw Sophie van der Goude), Gouda als hun belangrijkste bezit
beschouwden. Als de Molenwerf een restant van een motte is, heeft Gouda, evenals
bijvoorbeeld Haarlem en Leiden, een pre-stedelijke kern in de vorm van een
stadsheerlijk hof gehad. Dirk van der Goude nam, zoals gezegd, het initiatief tot het
graven van de Haven, en ook bij de verwerving door de stad van het grafelijk privilege
van 1272 heeft de toenmalige stadsheer een actieve rol gespeeld.
In 1304 komt er een einde aan de wettige lijn der Van der Goudes als heren van
Gouda, wanneer Jan van Renesse tijdens een revolte tegen het grafelijk gezag in de
Lek verdrinkt (Van Balen, De heren, 1949, 9). Hij wordt als stadsheer opgevolgd
door leden van het Huis Henegouwen-Avesnes, eerst door Jan van Beaumont
(1308-1356), later door zijn kleinzoons Jan en Guy van Blois (respectievelijk
1356-1381 en 1381-1397). Hierdoor verandert de verhouding tussen Gouda en zijn
stadsheer. De motte verdwijnt: de nieuwe heren zetelen niet meer in Gouda maar in
Schoonhoven. Omdat in het begin van de veertiende eeuw ook een Avesnes bisschop
in Utrecht is en het Sticht langdurig aan de leiband van Holland loopt, vermindert
de betekenis van Gouda als grensvesting.
Men heeft dan ook met de ommuring van de stad weinig haast gemaakt. Pas aan
het einde van deze eerste periode komt de eerste omwalling tot stand (1350). Deze
omsluit dan meteen het oppervlak van de huidige binnenstad. Het is niet duidelijk
of deze ring al direct van steen is; mogelijk heeft de verstening van de stadswal nog
een flink deel van de tweede helft van de veertiende eeuw in beslag genomen.
Zoals door J.C. Visser is aangetoond, nam men bij de planmatige uitleg in fasen
de bestaande kavelstructuur als uitgangspunt. Over gebouwen met een bijzondere
bestemming in deze periode is weinig bekend. De parochiekerk was bescheiden en
telde in 1350 niet meer dan vier altaren (Bik, Medisch leven, 1955, 539). Vermoedelijk
kwam de kerk in de plaats van de kapel bij het huis van de heren Van der Goude,
want de landsheer bezat er later het patronaatsrecht. Het enige andere gebouw waarvan
de geschiedenis eveneens teruggaat tot de beginperiode van de stad, is het gasthuis.
Deze voorloper van het latere Catharina Gasthuis heeft voor zover bekend altijd op
de huidige plek aan de Oosthaven gestaan. Het gasthuis behoorde dus evenals de
kerk tot het stadsheerlijke complex dat naast de motte lag, in de schaduw van de
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parochiekerk en tegenover de Voorhofstede, aan het noordelijke eind van de door
de stadsheer gegraven Haven en in de onmiddellijke nabijheid van de Donkere Sluis.
De vroegst bekende begunstigers van het hospitaal zijn dan ook leden van de familie
De Witte, bastaarden van de heren van der Goude (Geselschap, Regesten gasthuizen,
1962, nummer 1).
Over de plaats van allerlei andere stedelijke activiteiten is niets bekend. Waar later
de Markt zou ontstaan, lagen voor een deel nog boomgaarden. Deze ruimte werd
door de heer aan de stad ter beschikking gesteld: in 1368 is er voor het eerst sprake
van het ‘marktveld’ (Ibelings, Markt, 1996, 50). De Markt was het enige plein in de
stad. Waar het stadsbestuur zetelde, weten we niet. Een school is er in deze tijd
misschien al wel geweest. Maar kloosters, kapellen en andere religieuze instellingen
bezat de stad nog niet.

Economische expansie (1350-1477)
Vanaf het midden van de veertiende eeuw ontwikkelde Gouda zich tot een op export
gerichte industriestad. Niet de koophandel of de lakenindustrie, maar de
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bierbrouwerij werd het belangrijkste middel van bestaan. De doorbraak van deze
bedrijfstak vond plaats in twee golven van uitzonderlijke expansie, in de jaren kort
na 1360 en tussen 1395 en 1400. In dezelfde tijd nam het aantal scheepsbewegingen
door de Goudse sluis sterk toe, om zich dan te handhaven op het niveau van 1385.
De bloei van de stad trok grote aantallen immigranten uit het omliggende platteland,
waar werkeloosheid was ontstaan als gevolg van de overschakeling van landbouw
op extensieve veeteelt (De Boer, Verhouding, 1975, 58-63 en De Boer, Graaf, 1978,
158-166). Gouda nam onder de hoofdsteden van Holland de zesde plaats in (na
Dordrecht, Haarlem, Delft, Leiden en Amsterdam). Nooit is het belang van de stad
zo groot geweest als in deze ‘gouden eeuw’.
Maar de bloei was zeer kwetsbaar, want de stad concentreerde zich op één
bedrijfstak. Sommige ingrediënten voor het Goudse kuitbier (Pinkse, Kuitbier, 1972,
103 en Van Uytven, Hop, 1975, 342 en verder) haalde de bierindustrie uit de directe
omgeving, zoals schoon, zoet water en grote hoeveelheden turf om als brandstof te
dienen. Hop werd rondom Gouda geteeld en haver, het hoofdbestanddeel van de
bierbereiding, kon als zomergraan in het natte Holland nog wel worden geteeld (Van
Zanden, Missing link, 1988, 373). Maar voor de tarwe, die ook voor de bierproductie
nodig was, raakte de stad geheel aangewezen op import. En zodra zich op de route
tussen Gouda en de voornaamste markten - in Brabant en Vlaanderen - problemen
voordeden, liep de export van het Goudse bier gevaar. Zelfs van zoet water was de
stad niet zeker: van tijd tot tijd deden zich elders in het gewest overstromingen voor,
waardoor brak water in de Goudse stadsgrachten terechtkwam. Internationale
conjunctuurschommelingen werden in Gouda direct gevoeld en ook pestepidemieën
zorgden voor periodieke onderbrekingen in de voorspoed. Gouda werd tweemaal
door stadsbranden verwoest, in 1361 en in 1438. Omdat de huizen nog grotendeels
van hout waren en rieten daken hadden, waren beide branden rampzalig. Politieke
troebelen vormden ook een bedreiging. Een groot deel van de veertiende eeuw was
het in dit opzicht rustig, afgezien van de arbeidsonrust in 1371, toen de brouwers
een ‘uitgang’ (werkstaking) hielden (De Boer, Graaf, 1978, 284). De Hoekse en
Kabeljauwse twisten hadden echter ernstige gevolgen. Doordat Gouda in de jaren
1425-1428 partij koos voor Jacoba van Beieren, werd de handel ernstig verstoord en
daarbij werd de stad in het voorjaar van 1428 nog bedreigd door een belegering
(Jansen, Twisten, 1966, 170-177 en Vaughan, Philip the Good, 1970, 40-49). Toch
herstelde de stad zich steeds van alle calamiteiten. Gouda profiteerde van de algemene
economische trend in de Nederlanden, die - bij een geringe totale bevolkingsgroei
en relatief lage graanprijzen - slecht was voor het platteland, maar goed voor sommige
steden. De economische expansie van Gouda bereikte een voorlopig hoogtepunt in
het derde kwart van de vijftiende eeuw.
Een deel van de problemen die Gouda ondervond was dus van politieke aard. In
de periode na 1350 werd de stad stapsgewijs ingevoegd in grotere machtscomplexen:
in 1397 in het graafschap Holland en in 1428 in het Bourgondische rijk. Onder de
graven van Blois is de verhouding tussen de stadsheren en hun Goudse onderdanen
hartelijk te noemen. Een belangrijke rol spelen de leden van de riddermatige familie
Van der Goude. Zij stammen in onwettige lijn af van de dertiende-eeuwse Van der
Goudes en kunnen op de politieke erfenis van hun voorvaderen dus geen aanspraak
maken (Goudriaan, Jonkvrouw Sophie, 1997, 84). Maar ze beschikken wel over
verschillende hofsteden in Gouda, onder meer in de omgeving van het voormalige
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hof. In de Sint Janskerk hebben ze hun graven op een ereplaats vlak voor het hoogkoor
(Goudriaan, Begrafenis, 1995, 88-89). Leden van dit vooraanstaande geslacht bekleden
vertrouwensposities aan het Schoonhovense hof. Soms treden ze namens hun heer
op als baljuw en schout van Gouda, maar ze vervullen ook namens de poorterij
functies in de magistraat van Gouda. Zo vormen de Van der Goudes een trait d'union
tussen de heren te Schoonhoven en de burgerij van hun grootste stad. Van spanningen
tussen Gouda en haar stadsheren vernemen we in deze periode dan ook weinig, wel
van begunstiging van de stad door de heren. Zowel de Noodgodskapel als het
Margarethaklooster profiteren van de vrijgevigheid van de graven van Blois.
In deze tijd wordt het kasteel van Gouda gebouwd. Als Jan van Blois in 1360 met
de bouw begint, wil hij niet meer dan een behoorlijk onderkomen voor die keren dat
hij in Gouda verblijft. Dat doet hij blijkbaar nogal vaak, wat het groeiende belang
van Gouda in vergelijking met het stagnerende Schoonhoven weerspiegelt. In de
twee eerste bouwfasen wordt niet meer dan een vorstelijke stadswoning tot stand
gebracht (Buiskool, Kasteel, 1992, 34-39). In de derde fase,
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omstreeks 1380, krijgt het huis door de toevoeging van een nieuwe vleugel en enkele
torens een kasteelachtige allure. Waarschijnlijk reageert de graaf hiermee op het
toegenomen zelfbewustzijn van het Sticht, dat zich begint los te maken uit de
Hollandse omklemming. Een eerste grensoorlogje tussen de twee gewesten doet zich
al voor in 1374. Voor de graven van Blois, trouwe vazallen van de graven van
Holland, komt het er nu op aan Gouda als grensstad te versterken. Op het kasteel
wordt een klein garnizoen gelegerd, dat onder leiding staat van een kastelein.
Omstreeks 1390 begint het hof te Schoonhoven een Hoekse kleur aan te nemen.
Het bezit van een kasteel in Gouda blijkt nu ook belangrijk voor de binnenlandse
politiek. Als in 1393 de Kabeljauwen in Holland hun tegenstanders verjagen, moet
de Hoekse kastelein van Gouda, Hubrecht van Montfoort, zijn sleutels inleveren
(Van der Linden, Montfoort, 1957, 73). Kort daarop, in 1397, sterft het Huis van
Blois uit en vervallen de Bloise goederen, waaronder Gouda, rechtstreeks aan de
Hollandse graaf. In de eerste decennia levert de aansluiting bij Holland voor Gouda
nog niet veel problemen op. De Van der Goudes, die in de stad nog steeds veel invloed
hebben, zijn weliswaar Hoekse partijgangers, maar zolang Willem VI de Hoeken
begunstigt en de positie van de Beierse dynastie in Holland onomstreden is, hebben
zij geen reden tot klagen. In deze jaren wordt een belangrijke plaats ingenomen door
Jan de Bastaard van Blois (omstreeks 1361-1435). Deze onwettige zoon van graaf
Jan van Blois bekleedt sinds 1406 herhaaldelijk de positie van kastelein en schout
van Gouda. Door zijn Bloise afstamming, maar ook door zijn politieke gematigdheid,
geniet hij groot gezag bij het stadsbestuur (Rollin, Rechtsbronnen, 1917, 53). De
goede verhouding tussen Jan de Bastaard en ‘zijn’ stad komt tot uitdrukking in diens
stichting van de kostbare IJzeren Kapel in de stadsparochiekerk tot nagedachtenis
van hemzelf en zijn familie (Rollin, Rechtsbronnen, 1917, 59-62).
De moeilijkheden voor Gouda beginnen met de partijstrijd ten tijde van Jacoba
van Beieren. De Van der Goudes treden nu op als fanatieke Hoeken die aanvankelijk
door de gravin zelf tot de orde moeten worden geroepen. In deze jaren staat de
militaire betekenis van Gouda - stad en kasteel - op de voorgrond: er vinden veel
schermutselingen in de omgeving van de stad plaats. Tegelijk verblijven omstreeks
1420 zowel Jacoba zelf als haar oom en tegenspeler Jan van Beieren met hun
hofhouding nogal eens op het Goudse kasteel. De hofkapelaan celebreert de mis op
een altaar dat is gewijd aan Sint Antonius, de patroon van het Beierse huis. Na enkele
rustiger jaren neemt in 1424 de polarisatie weer toe. Ook het Goudse stadsbestuur
is dan verdeeld. Aan het einde van 1424 neemt een Kabeljauwse meerderheid uit dit
bestuur het beheer van het kasteel over, tot ongenoegen van de Hoeken, waarmee
het kasteel een factor is geworden in de politieke strijd binnen de stad. Zelfs Jan de
Bastaard, die aanvankelijk tussen de partijen probeert te laveren, komt onverbiddelijk
in het Hoekse kamp terecht (De Jonge, Allairt Beilinc, 1870, 158-159).
Van september 1425 tot juni 1428 is Gouda, voor de eerste en de laatste keer, vaste
residentie van een regerend vorstin: Jacoba van Beieren neemt na haar ontsnapping
uit de gevangenis in Gent haar intrek in het kasteel en bindt vanuit de steden Gouda,
Oudewater en Schoonhoven de ongelijke strijd aan met haar neef Philips van
Bourgondië. Voor Gouda is dit een rampzalige episode. Na een aanvankelijk succesvol
offensief wordt de stad teruggeslagen en geleidelijk van haar achterland afgesneden.
In de zomer van 1428, als een rechtstreekse aanval op de stad dreigt, geeft men de
strijd op. In de stad wordt door Philips het ‘gerecht verzet’ - niet-gecompromitteerde
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lieden nemen de plaats in van Jacoba's burgemeesters en schepenen. Jacoba zelf
verlaat de stad zonder één enkele tastbare herinnering aan haar aanwezigheid achter
te laten, of het moet de zilveren kelk zijn die in het museum het Catharina Gasthuis
wordt bewaard (Hackenbroch en Citroen, Chalice, 1980, 1 en 6. Goudriaan, Gilden,
1996, 22).
De hertog van Bourgondië legert een fors garnizoen op het kasteel van Gouda,
maar stelt zich verder verzoenend op. Na enkele jaren zien we zelfs een Van der
Goude schepen worden (Walvis, Beschrijving, 1714, I, 66). Voor het overige is deze
familie, en daarmee de ridderstand in de stadselite, uitgeschakeld. Na deze episode
breekt een voorspoedige periode aan, vooral na het herstel van de schade die door
de grote brand van 1438 was veroorzaakt. Afgezien van enkele strubbelingen, zoals
de moord op de baljuw Floris van Boechout in 1448 (Jongkees, Staat en kerk, 1942,
129), werkt de stad onder ‘burgerlijke’ leiding goed samen met de landsheer, dit tot
wederzijds profijt.

Wim Denslagen, Gouda

17

Religieuze expansie vanaf omstreeks 1380
De industriestad met haar sterk gegroeide economische activiteiten wordt aan het
einde van de veertiende eeuw geconfronteerd met grote culturele en godsdienstige
veranderingen. Opmerkelijk is dat deze veranderingen niet samenhangen met
economische of politieke ontwikkelingen. Tot 1380 kent de stad een minimum aan
religieuze en sociale instellingen. Er was een parochiekerk, een gasthuis en een
school. Dat was alles. Kloosters kwamen in de stad niet voor. Kapellen ten behoeve
van de stedelingen in de verschillende wijken of voor bijzondere groeperingen waren
er evenmin, en zelfs een aparte instelling van armenzorg ontbrak, al zal de parochie
wel iets hebben gedaan om de nood van de armen te lenigen. Vanaf omstreeks 1380
wordt deze achterstand in snel tempo ingehaald. In dat jaar bouwt men, geïnspireerd
door de verschijning van een beeltenis van de Maagd in het water van de Haven, de
Noodgodskapel, waarna al snel andere kapellen volgen (Goudriaan, Maria, 1996).
Omstreeks 1400 is ook het aantal gasthuizen toegenomen. Kort na 1390 wordt het
college van Heilige Geestmeesters opgericht, die een belangrijke rol in de armenzorg
zullen gaan vervullen. Buiten de stad wordt een onderkomen voor leprozen gesticht
en in de stad verschijnen de eerste religieuze conventen: het zusterklooster van Sint
Margaretha, een mannenconvent dat de voorloper van de Regulieren van Stein zal
worden, en het Cellebroedersklooster. En direct na de eeuwwisseling ondernemen
de Gouwenaren, met omvangrijke steun van het stadsbestuur, een grootschalige
verbouwing van de Sint Janskerk (Goudriaan, Moderne Devotie, 1995, 138-139).
Hoe is dit religieuze reveil aan het einde van de veertiende eeuw te verklaren?
Omstreeks 1380 predikte Geert Grote, de vader van de Moderne Devotie, in
verschillende Hollandse steden. Een latere biograaf van hem zegt dat hij daarbij ook
Gouda heeft bezocht. Maar men kan moeilijk de godsdienstige opleving in Gouda die zich trouwens ook in de andere Hollandse steden voordeed - aan de invloed van
slechts één man toeschrijven. Een direct verband met de economische bloei is er ook
niet, want dan had de opleving zich al een generatie eerder moeten voordoen. Wat
de verklaring ook is, deze omslag in de mentaliteit van de bevolking van de stad gaf
het startsein voor wat men de klassieke laat-middeleeuwse katholieke periode in de
geschiedenis van Gouda zou kunnen noemen. Die drukte een beslissend stempel op
het monumentale aanzien van de stad. Omstreeks 1520 kwam aan deze ontwikkeling
een einde, toen de economie van de stad al enige tijd stagneerde. Na ongeveer 1520
is de religieuze dynamiek verdwenen. Dit betekent niet dat de Reformatie toen al
veel aanhang in Gouda had: die zou pas doorbreken met de Opstand van 1572 (Duke,
Dissident voices, 1990).
Religieuze instellingen werden meestal door particulieren gesticht en
instandgehouden, maar altijd met hulp en toezicht van de stedelijke magistraat. Het
stadsbestuur zorgde voor continuïteit en vergrootte in de loop van de tijd zijn aandeel.
De bouw van de Noodgodskapel in 1380 of 1381 werd mogelijk gemaakt door
geldelijke steun van graaf Jan van Blois. Het Margarethaklooster, gesticht op initiatief
van een rijke Goudse dame, werd begunstigd door graaf Guy van Blois en in
bescherming genomen door graaf Albrecht van Beieren. De aanzet tot de oprichting
van het college van Heilige Geestmeesters gaf meester Willem Sonderdanc, de lijfarts
van de graven van Blois, die rijk genoeg was om de Heilige Geest van een startkapitaal
te voorzien. Jan de Bastaard van Blois stichtte niet alleen de IJzeren Kapel in de Sint
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Janskerk, maar maakte ook de vestiging van het Regulierenklooster in het land van
Stein mogelijk (Goudriaan, Kloosterstichtingen, 1996, 12-13). Deze particuliere
stichtingen staan op naam van personen uit de omgeving van de grafelijke huizen
van Blois en van Beieren. Opvallende afwezigen onder de weldoeners zijn de leden
van de familie Van der Goude.
Gewone Goudse poorters lieten zich evenmin onbetuigd. Machteld Cosijns, de
stichteres van het Margarethaklooster, werd hiervoor al genoemd. Het Leprooshuis
dankte zijn ontstaan aan de vrijgevigheid van Aernd Pic Dirkszoon in 1394 en de
cellebroeders vestigden zich in een huis dat hen door Godevaert Jeliszoon in 1395
ter beschikking was gesteld. Het Catharina Gasthuis kon rekenen op giften van
gewone burgers en dat geldt ook, al meteen in de jaren na 1390, voor de Heilige
Geest.
Minstens zo belangrijk als de bijdragen van individuele burgers waren die van
corporaties. De Heilige Geestmeesters ontvingen bij hun armenzorg ondersteuning
van een broederschap, waarvan Gouwenaren (mannen en vrouwen) lid konden worden
tegen betaling van één pond per jaar, een niet gering bedrag.
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De Noodgodskapel werd vanaf de stichting bestuurd door het Noodgodsgilde met
zijn dekens en kapelmeesters. De Sint Joostkapel was oorspronkelijk de kapel van
het zakkendragersgilde. In 1429 stond het gilde zijn kapel af aan een groepering van
notabelen rondom de schepen Dirk Jacobsz. Het Onze Lieve Vrouwehuisje in
Hondscoop, een kapelletje aan de Turfmarkt, was het initiatief van een buurschap.
Het sociale en religieuze leven van de gilden en corporaties kwam het best tot
uitdrukking in de aankleding van de vijftiende-eeuwse Sint Janskerk met haar
tientallen gilde- en broederschapsaltaren. De corporaties droegen ook de zorg voor
de instandhouding van de meeste gasthuizen (Goudriaan, Gilden, 1996, 30-32).
De bemoeienis van gerecht en vroedschap legde echter het meeste gewicht in de
schaal. Vanaf 1388 werd het Catharina Gasthuis bestuurd door een jaarlijks wisselend
college van gasthuismeesters, bestaande uit leden van de vroedschap. De parochiekerk
was sinds onheugelijke tijden toevertrouwd aan de kerkmeesters, die eveneens kunnen
worden beschouwd als een comité uit de raad en die aan het stadsbestuur
verantwoording moesten afleggen. Ook het Leprooshuis ontving een reglement van
de stad. Het stadsbestuur was tevens verantwoordelijk voor het afsluiten van
contracten met de schoolmeesters. Toen Willem Sonderdanc de Heilige
Geestinrichting stichtte, gaf het stadsbestuur daar vorm aan door een college van
Heilige Geestmeesters op te richten. Door middel van dit college had de magistraat
invloed op talrijke geestelijke fundaties. Het werd in de vijftiende eeuw gewoonte
dat stichters van een altaar of een vicarie, zelfs als er geen uitdelingen aan de armen
in de stichtingsoorkonde waren opgenomen, de Heilige Geestmeesters aanwezen als
toezichthouders op de juiste uitvoering van hun donatie of testament (Hage,
Heilige-Geeststichting, 1974, 14-15). Toen de priester Dirk Floriszoon in 1425 zijn
huis in de Spieringstraat aan de Regulieren van Stein schonk met de verplichting
hier collaties, preken voor het volk, te houden, bepaalde hij dat de Heilige
Geestmeesters die taak moesten overnemen voor het geval de broeders van Stein in
gebreke zouden blijven. Dit laatste gebeurde inderdaad, en zo werden de Heilige
Geestmeesters in feite de stichters van het convent van de collatiebroeders (Taal,
Kloosters, 1960, 35). Het stadsbestuur stelde ook voor het Margarethaklooster een
reglement op en in 1413 wees het aan dit klooster drie jaarlijks te kiezen ‘goede
knapen’ toe als bestuurders van stadswege (Taal, Kloosters, 1960, 82-83). De
bemoeienis van de magistraat met de religieuze instellingen was het grootst bij de
minderbroeders: zowel bij de stichting van hun klooster in 1419 als bij de vervanging
van de eerste lichting franciscanen door een nog strengere groep in 1439 nam het
stadsbestuur het initiatief (Van den Hombergh, Brugman, 1986).
De magistraat steunde de religieuze en liefdadige instellingen door vrijstelling van
accijnzen, zoals bij de nieuwe tariefstelling van 1398. De herbouw van de Sint
Janskerk kreeg in 1410 een krachtige financiële impuls doordat de magistraat de
opbrengst van de vleesaccijns, één van de belangrijkste stedelijke inkomsten, daartoe
bestemde (Rollin, Rechtsbronnen, 1917, 57). Aan het eind van Gouda's ‘gouden
eeuw’ was daar nog niets aan veranderd: toen in 1475 het besluit tot een ingrijpende
uitbreiding van de kerk werd genomen, bestemde de magistraat de helft van de
binnenaccijns (belasting op in Gouda geconsumeerd bier) voor dat doel (Geselschap,
Oud Archief, 1965, nummer 1140, folio 2). De florissante toestand waarin de
stadsfinanciën zich toen nog bevonden, liet deze subsidie wel toe. De methode om
een stichting niet rechtstreeks uit de stadskas te subsidiëren, maar een inkomstenbron
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voor een bepaald religieus doel te bestemmen, werd door het stadsbestuur op grote
schaal toegepast: de inkomsten van de havenkraan gingen naar het gasthuis, de
branderie (een recht betaald voor het brandmerken van tonnen) en de korenzegelarij
vielen aan de Zeven Getijden toe (een college van geestelijken die de getijden in de
parochiekerk zongen). Bepaalde boetes, maar ook het slaggeld (een recht betaald bij
boedelveilingen) en de exue (een belasting op poortergoed dat de stad verliet) werden
aan de kerkmeesters toegewezen.

De politieke stadscultuur
De sturing en stimulering door het stadsbestuur beperkten zich uiteraard niet tot
godsdienstige activiteiten. Het lijkt wel alsof in het dagelijks leven van de stad niets
aan de aandacht van het stadsbestuur ontsnapte. Die indruk kan misleidend zijn, want
alleen instellingen hebben archieven nagelaten. Over de activiteiten van particulieren
zijn we veel minder goed ingelicht. Niettemin had de stedelijke

Wim Denslagen, Gouda

19
overheid een grote invloed op het dagelijks leven. Zo moest de magistraat een ijzeren
greep op de bierproductie houden, want Gouds bier werd als ‘Gouds bier’ en niet als
bier van een bepaalde brouwer verkocht. Het stadsbestuur was verplicht nauwkeurig
op de kwaliteit toe te zien en daarom vaardigde het gedetailleerde
productievoorschriften uit. Het brouwersgilde, dat een altaar in de Sint Janskerk
onderhield, was weliswaar een bedrijfsorganisatie maar die was met handen en voeten
gebonden aan de stedelijke overheid. Dat gold trouwens voor alle Goudse gilden: de
magistraat reguleerde de bedrijfstakken en wist tevens te voorkomen dat de gilden
politieke invloed zouden verwerven, zoals bijvoorbeeld in Utrecht en in Dordrecht
gebeurde. Naar gildehuizen als symbolen van ambachtelijke trots, vergelijkbaar met
die in Vlaanderen, zoekt men in Gouda dan ook tevergeefs (Goudriaan, Gilden, 1996,
22-23).
Het enige monumentale statussymbool van wereldlijke aard dat in Gouda werd
neergezet, is het stadhuis. Het huidige stadhuis, dat na de brand in 1450 werd
gebouwd, had één of meer voorgangers. Een eerste stadhuis stond waarschijnlijk
direct ten oosten van de Kerksteeg. Bij de brand van 1361 was een wanthuis annex
vleeshal verloren gegaan en dit bouwwerk had mogelijk als bestuurscentrum gediend.
In 1395 kocht de stad het marktveld van graaf Guy met de bepaling dat op het plein
een raadhuis, hal, wanthuis en vleeshuis zouden worden neergezet, en verder niets
(Ibelings, Markt, 1996, 50-57). De inrichting van de markt, de enige open plek in de
stad, had nog wel wat voeten in de aarde: het terrein was laaggelegen en drassig en
men heeft er jarenlang vuilnis en puin naar toe moeten kruien.
Omdat de openbare ruimte in het hart van de stad krap bemeten was, gaf het
stadsbestuur nauwkeurige richtlijnen voor de ordening van de markten. We kennen
deze uit de keurboeken van de laat-middeleeuwse periode, maar die herhalen in
hoofdzaak reglementen van ouder datum. Kooplui uit de poorterij kregen de beste
plekken, vreemdelingen moesten genoegen nemen met de tweede rang, bijvoorbeeld
in de vleeshal. Elke branche had haar eigen plek. De lakenkramen sloten aan bij die
van de slagers, de groentenverkopers hadden de volgende rij, de botermarkt bevond
zich ten oosten van het stadhuis, de koemarkt ten westen. Daar stond de ‘paal’, waar
de keurmeesters, die op de kwaliteit van het vee toezagen, hun werk deden. Gevogelte
werd verkocht bij het schavot, aan de uitdraagsters werd een plaats bij de kaak
toegewezen. Niet alle neringdoenden hadden een plek op de markt. De mandenmakers
stonden tussen de sluis en de Molenwerf. Voor de vishandelaren richtte de stad
banken aan weerszijden van de Gouwe in, voor poorters aan de Lage, voor
vreemdelingen aan de Hoge Gouwe. Van buiten Gouda aangevoerde varkens werden
verhandeld in de omgeving van de Sint Antoniuskapel. Als arbeidsbeurs voor
dagloners diende de brug bij de Noodgodskapel met haar werkklok. Wanneer op de
twee jaarmarkten, die in de week van Sint Jacobsdag (25 juli) en die omtrent Sint
Mattheusdag (21 september), extra veel kooplui in de stad waren, stelde de stad de
kapel van het Catharina Gasthuis en de school ter beschikking om er kraampjes te
plaatsen (Rollin, Rechtsbronnen, 1917, 497). Efficiënte benutting van de schaarse
ruimte was niet het enige motief voor deze reglementering. Twee andere
beweegredenen waren de zorg voor kwaliteit en die voor correcte accijnsbetaling.
Voor elke soort koopwaar traden er beëdigde ‘vinders’ op, die uit de branche zelf
afkomstig waren en moesten toezien op de naleving van de voorschriften. De
omzetbelasting werd door de stad aan particulieren verpacht. Voor de inning ervan
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stonden hier en daar accijnshuisjes, waarvan er nog een op de vismarkt staat. Mogelijk
werd dit huisje ook gebruikt voor de brouwers en de vleeshouwers. Op de
Noodgodsbrug stond een apart huisje voor de korenaccijns (Bik, Medisch leven,
1955, 46).
Ook het gebruik van de stadswateren werd door de overheid geregeld. Het
stadsbestuur was gedwongen nauwkeurige verkeersregels vast te stellen voor het
hele tracé Potterspoort - verlaat - Donkere Sluis - Haven - havenhoofden - IJssel. Op
de meeste plaatsen mocht men de schepen niet dubbel ‘parkeren’, terwijl ook het
aantal ligdagen beperkt werd. De turfschepen mochten tussen de Potterspoort en de
sluis alleen lossen, liggen mochten ze alleen in de Hondscopergracht (de
tegenwoordige Turfmarkt). Graan moest worden gelost tussen de Sint Jansbrug en
de Noodgodsbrug. Schepen met bostel (brouwersafval) hadden een verplichte ligplaats
bij de Nonnen op de Gouwe (net binnen de Potterspoort in het noordwesten van de
stad), later zelfs op de Kromme Gouwe buiten de Potterspoort. Op de IJssel was de
rede aan Dijkspoortzijde gereserveerd voor turfponten. Boeiers en koggeschepen
mochten daar niet liggen. Bij het invaren van de Haven vanaf de
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IJssel hadden schepen met gestrekte mast voorrang op schepen met staande mast.
Schippers moesten trouwens hun beurt afwachten en een lootje trekken, want Gouda
was een beruchte flessenhals op de binnenvaartroute. De stad zelf spon uiteraard
garen bij de gedwongen wachttijden van de schippers, en het zal niemand verbazen
dat andere steden met belangen in de binnenvaart herhaaldelijk hebben geprobeerd
een vaarroute buiten Gouda om aan te leggen (Ketner, Binnenvaart, 1944, 34. Smit,
Binnenvaart, 1995, 444 en verder).
Aan milieuvoorschriften voor de openbare ruimte had Gouda ook geen gebrek.
Het onderhoud van de zijlen (waterlopen) in de stad was een zaak voor de
aanwonenden, maar de stad hield wel de schouw. Men zag er scherp op toe dat er
geen zand, mest en kalk in de stadsgrachten terecht kwamen. Huis- en stalmest
moesten de stad uit worden gekard. Toen de warmoezeniersbedrijven en de beroemde
Goudse boomkwekerijen in betekenis toenamen, sloten de eigenaars, samen met de
karrenvoerders, een overeenkomst met de stad voor regelmatige aanvoer van compost.
Laatbloed en industrieel afval, zoals verfstoffen, kon men niet zomaar in de gracht
kieperen: dat liet het stadsbestuur, waarin veel brouwers zitting hadden, niet toe.
Behalve de beldragende varkens van Sint Antonius mocht vee niet zomaar in de
straten rondlopen (Hulshof, Welvaren, 1994, 24-50).
Eén van de merkwaardigheden in de geschiedenis van de stad is het feit dat Gouda
aan het begin van de grote bloeiperiode, toen de sterke groei van de bevolking nog
moest beginnen, haar grootste omvang al had bereikt (De Boer, Graaf, 1978, 165-166).
Vermoedelijk had de ommuring van de jaren 1350 nog flinke lege plekken ingesloten
en was het proces van verdichting door splitsing van percelen nog niet op gang
gekomen. Een onlangs herontdekt register van hofstedegelden uit omstreeks 1397
laat zien dat alle hoofdstraten van de stad in percelen waren uitgegeven. Open ruimtes
van enige omvang waren er toen niet meer (Visser, Stadscentrum, 1996. Kooijman,
Ruimtelijke ontwikkeling, 1999). Het aantal percelen bedroeg toen ongeveer
negenhonderd, ruim de helft van het aantal huizen dat aan het begin van de zestiende
eeuw fiscaal werd aangeslagen. De ramen, doelen en lijnbanen bevonden zich in de
dun bebouwde randen van de stad. De ramen lagen oorspronkelijk langs de Zeugstraat,
later aan de Raam, maar ook buiten de stad nabij de Tiendewegspoort. De doelen en
de lijnbanen lagen alleen langs de vesten. En langs de oostrand van de stad lag een
indrukwekkende reeks kloosters, die grotendeels de plaats van bestaande bebouwing
hadden ingenomen.
Het stadsbestuur bemoeide zich intensief met de brandveiligheid en daardoor ook
met de huizenbouw. De grote stadsbranden van 1361 en 1438 dwongen het
stadsbestuur hiertoe. In de vijftiende eeuw kwam het proces van verstening op gang,
dat wil zeggen de vervanging van houten of vakwerkwanden door stenen muren.
Daardoor onstonden de talrijke steenbakkerijen aan de IJsseloever in de omgeving
van Gouda, en in 1459 werd een metselaarsgilde opgericht (Geselschap, Oud Archief,
1965, nummer 2527). Onderdeel van de verstening was de overschakeling van rieten
daken op harde daken, wat de stad probeerde te stimuleren. Al voor 1438, maar zeker
erna, gaf het stadsbestuur subsidie aan degenen die hun huis van een tegeldak
voorzagen. Het omgekeerde was verboden: wie een huis sloopte dat al een tegeldak
had, mocht er geen huis met rieten dak voor in de plaats zetten. Dergelijke bepalingen
vinden we al in 1465, en we vinden ze nog in 1569. Omdat de aanleg van een tegeldak
zeer kostbaar was, probeerden de huiseigenaars de verordeningen lange tijd te
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ontduiken. Er bestonden ook andere maatregelen tegen brandgevaar, zoals het
voorschrift dat alle huizen en bijzondere instellingen over brandemmers moesten
beschikken, de verplichting om 's winters bij vriesweer bijten open te houden, en het
aanwijzen van vuurschouwers die per wijk (homanscap) met de brandpreventie waren
belast. Leden van het Sint Joost- of Zakkendragersgilde deden dienst als een soort
brandweer.
Of ook de ruimtelijke organisatie van het bedrijfsleven onder stedelijke leiding
tot stand kwam is minder duidelijk. Aan het eind van de veertiende eeuw bevonden
de Goudse stoven (badhuizen en bordelen) zich in de Peperstraat (Geselschap, Oud
Archief, 1965, nummer 288, folio 6 verso 7), wat wel op overheidsvoorschriften zal
hebben berust. In de tweede helft van de vijftiende eeuw wees de magistraat de
Nieuwehaven en de Vogelenzang (de huidige Wilhelminastraat) aan als
vestigingsplaats voor bordelen (Rollin, Rechtsbronnen, 1917, 474 en 496). Voor
andere bedrijfstakken was niet veel overheidssturing nodig. De exploitanten van
lijnbanen, die langgerekte percelen vereisten, sloten contracten met de stad om de
ruimte tussen stadsmuur en -gracht voor hun bedrijf te mogen gebruiken. Windmolens
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werden tegen een vergoeding aan de stad op de stenen ‘harkieren’ (muurtorens) van
de stadsvest geplaatst om veel wind te kunnen vangen. Voor de ramen - houten
stellages om laken te drogen en te rekken - koos men uiteraard de dun bebouwde
randen van de stad. Scheepshellingen lagen bij de Sint Olevaerskapel, aan de IJssel
buiten de Dijkspoort.
De hoofdnering van de stad, de bierbrouwerij, was geconcentreerd langs de Haven,
langs de Gouwe en in de Peperstraat. De reden daarvoor is niet duidelijk. Zoet water
was in Gouda, met haar vele zijlen, overal wel verkrijgbaar. Belangrijker zal zijn
geweest dat bier een bulkgoed was. Het transport van de grondstoffen zoals graan
naar de brouwerijen en van het eindproduct naar het afzetgebied verliep natuurlijk
gemakkelijker, wanneer de aanvoerweg zo kort mogelijk was. Misschien speelde
ook de perceelgrootte een rol, want de brouwers woonden bij hun bedrijf en moesten
dus over een flink achterhuis beschikken om hun ketel te kunnen plaatsen.

De arme stad (1477-1572)
De dood van Karel de Stoute op het slagveld bij Nancy, 5 januari 1477, luidde een
periode van onrust in voor Holland als geheel en voor Gouda in het bijzonder. Toen
begon de laatste ronde in de twist tussen Hoeken en Kabeljauwen (Van Gent,
Pertijelike saken, 1994, 162 en verder). In ruimer perspectief bezien, markeert dit
moment ook het begin van een langzame neergang van Gouda. De ‘lange zestiende
eeuw’ (die eigenlijk al omstreeks 1480 begon) betekende voor heel NoordwestEuropa een periode van toenemende bevolkingsgroei, stijging van de graanprijzen,
daling van de levensstandaard en een om zich heen grijpende verpaupering. Weliswaar
vormde het gewest Holland in Europees verband een gunstige uitzondering op deze
regel (Noordegraaf, Welvaren, 1985, 171-172), maar Hollandse industriesteden zoals
Leiden en Gouda moesten toch hun positie prijsgeven.
De toegenomen concurrentie van de Vlaamse en Brabantse bierbrouwerijen was
op de lange duur funest voor de Goudse biernijverheid. In 1510 onderhandelt het
stadsbestuur van Antwerpen weliswaar nog met dat van Gouda om er voor te zorgen
dat het Goudse bierschippers, die met hun waar op weg zijn naar Antwerpen, verboden
wordt in een tussenhaven hun bier te slijten. Maar naarmate de zestiende eeuw vordert,
vermenigvuldigen zich de klachten van Gouda over de protectie in de Zuidelijke
Nederlanden waardoor het Goudse bier van de markt wordt verdrongen. Na het
midden van de eeuw versnelt het tempo van de achteruitgang in deze branche en de
Opstand betekende de genadeslag (Pinkse, Kuitbier, 1972, 128. Yntema, Brewing
industry, 1992. De Vries, Nederland, 1995, 328-329).
Andere takken van bedrijvigheid kunnen de terugval van de biernijverheid en de
daarmee verbonden activiteiten, zoals de graanhandel, het molenaarsbedrijf, het
kuipersambacht en de ongeschoolde arbeid van de vele zakkendragers, niet
compenseren. De stad telt een groot aantal binnenschippers. In 1514 schat de
vicecureit het aantal communicanten tussen 9.000 en 10.000, maar als alle schippers
thuis zijn, komt het aantal boven 10.000 (Informacie, 1514, 384). Uiteraard
ondervinden ook zij last van de neergang die de brouwerijen treft. Overigens is het
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aantal scheepsbewegingen door Gouda ook in de zestiende eeuw nog aanzienlijk
(Pinkse, Kuitbier, 1972, 117).
In de loop van de zestiende eeuw wint de turfoverslag steeds meer aan betekenis:
Gouda wordt de belangrijkste doorvoerhaven van dit product, dat in de verstedelijkte
gebieden van de Nederlanden als huisbrand massale afzet vindt. Achtereenvolgens
worden de Hondscopergracht (Turfmarkt) en de gracht aan de Raam als turfhaven
in gebruik genomen. In deze tijd ontwikkelt zich een geheel nieuwe bedrijfstak in
Gouda, dat wil zeggen direct buiten de singels: het enten en kweken van jonge bomen.
Desondanks was Gouda een arme stad.
Gouda heeft nooit bijzonder rijke inwoners gekend. Weliswaar golden de brouwers
gezamenlijk als de ‘rijcdom’ van de stad en werden zij soms als groep door gerecht
en vroedschap bij belangrijke beslissingen geraadpleegd - nog afgezien van het feit
dat brouwers ook in het stadsbestuur zelf de toon aangaven. Maar uitzonderlijk
gefortuneerd waren ze niet. Er waren aanzienlijke investeringen nodig in
‘brouwgetouw’ (eest of droogoven, ketel, tonnen enzovoort) en die werden slechts
met moeite terugverdiend (Pinkse, Kuitbier, 1972, 100-102). Kenmerkend voor de
Goudse biernijverheid is het grote aantal zelfstandige
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brouwers. Omstreeks 1370 waren het er al 85, voor 1478 hebben we een lijst met
180 namen, en in de zestiende eeuw liep het aantal wel terug, maar in 1546 waren
het er toch nog een kleine honderd. Het was brouwers namelijk verboden meer dan
twee brouwten per week te doen en met meer dan één ketel te brouwen. Bovendien
was het hen niet toegestaan zich tegelijkertijd op een andere nering toe te leggen.
Concentratie en schaalvergroting hadden de concurrentiepositie van Gouda kunnen
versterken, maar het stadsbestuur verzette zich hiertegen uit angst voor verlies van
werkgelegenheid en sociale onrust. Pas rond het midden van de zestiende eeuw
kregen voorstanders van de liberalisatie de wind in de zeilen, maar toen was het te
laat (Yntema, Entrepreneurship, 1999, 196-198).
Veel ongebruikt kapitaal was er dus in Gouda niet voorhanden. Als de stad lijfrenten
verkocht, moest ze een groot deel daarvan in Amsterdam of Antwerpen plaatsen.
Het aandeel dat Goudse renteniers namen in de renteverkoop door het gewest Holland
stak pover af bij dat van inwoners van steden als Amsterdam en Delft (Tracy,
Revolution, 1985, 145, 157 en 176).
De financiën van de stad waren in deze periode doorgaans ongezond. De algehele
achteruitgang in welvaart had uiteraard ook voor de stadskas gevolgen, want deze
werd in hoofdzaak gevoed door inkomsten uit accijnzen. Daarbij kwam dat de
oorlogen van Karel V en van Philips II steeds opnieuw beden met zich meebrachten.
Ook al wisten de Goudse stadsbestuurders, evenals die van de andere grote steden,
een deel van deze lasten op kleinere steden en op het platteland af te wentelen (Tracy,
Holland, 1990, 141-142), zij konden niet voorkomen dat de stad zich steeds opnieuw
in de schulden moest steken. De daaruit voortvloeiende rentebetalingen maakten de
problemen van de stadskas alleen maar groter. Onder dergelijke omstandigheden
lagen investeringen in monumentale gebouwen niet voor de hand. De stad bezuinigde
op alle niet noodzakelijke uitgaven.
Over de gehele periode bezien, was het met de welvaart slecht gesteld, ook al
waren er enkele kleine uitzonderingen op de algemene malaise. De jaren 1477-1494
waren desastreus: binnenlandse twisten en de oorlog met Frankrijk brachten Hollandse
steden zoals Gouda aan de rand van de afgrond. Ook in 1520 en omstreeks 1565
braken diepe crises uit, onder andere als gevolg van de sluiting van de Sont. Tussen
deze perioden van economische ellende waren er ook perioden waarin de welvaart
zich tijdelijk herstelde, zoals de jaren rond 1540. De twee decennia na de
troonsbestijging van Philips de Schone (1494) waren evenmin erg slecht. De Goudse
bestuurders deden in de beroemde Informacie (landsheerlijke belastingenquête) van
1514 weliswaar hun best om de toestand in hun stad zo zwart mogelijk af te schilderen,
maar alles wijst erop dat het einde van de Franse oorlogen de voorspoed terugbracht.
Zelfs de invallen die Gelre van tijd tot tijd in Holland deed, hadden hierop geen
blijvende invloed. Pas toen de troonsbestijging van Karel V (1515) de buitenlandse
ambities van de Habsburgse dynastie deden herleven, kwam de welvaart in het
binnenland opnieuw in gevaar (Noordegraaf, Welvaren, 1985, 169-176).
De overgang van Gouda naar het Habsburgse staatsverband ging niet zonder pijn.
De soevereiniteit van de vorsten uit deze dynastie werd weliswaar niet aangevochten,
zelfs niet in de jaren van partijstrijd waarmee deze periode begon, maar zo hartelijk
als vroeger waren de verhoudingen niet meer. Een van de gevolgen daarvan was dat
het kasteel het beladen symbool werd van een vreemde macht. Tijdens het Hoekse
intermezzo van 1477-1481 was het kasteel inzet van de partijstrijd en leidde het bezit
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ervan zelfs eenmaal tot openlijke rebellie (1480) tegen Maximiliaan (Van Gent,
Pertijelike saken, 1994, 244). Later - in de zestiende eeuw - raakte het ambt van
kastelein vast verbonden met dat van baljuw en schout, maar de manier waarop de
door Habsburg aangestelde functionarissen, vader en zoon Floris en Otto van
Assendelft, hun ambt vervulden of door plaatsvervangers lieten waarnemen
(Geselschap, Oud Archief, 1965, nummer 469), wekte herhaaldelijk ergernis bij het
stadsbestuur. Tussen het stadhuis op de Markt en het kasteel aan de IJssel ontstond
een verwijdering.

Tanende vroomheid na 1520
De eerste jaren van de zestiende eeuw brachten Gouda enige economische
verbeteringen. De meeste bedrijvigheid was langs de Gouwe te vinden: vanaf de
Potterspoort stadinwaarts naar de visbanken met vertakkingen naar de Nieuwehaven,
de Turfmarkt en de Raam. Daarnaast vond men neringdoenden tussen het Sint
Antonius Gasthuis en de Markt. Zoals vermeld, lagen de meeste
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brouwerijen aan de Haven. Het stadhuis lag in het centrum van deze activiteiten. Er
vlak bij, maar toch terzijde en in de luwte, lag de Sint Janskerk met het kerkhof. De
kerk vormde de overgang naar het oostelijke stadsdeel, waar de meeste kloosters
lagen. Een tweede machtscentrum naast het stadhuis was het kasteel, bij IJssel en
havenmond. In de schaduw daarvan stond het klooster van de minderbroeders, dat
niet alleen met het hof, maar ook met het gerecht in het stadhuis uitstekende
betrekkingen onderhield.
In deze stedelijke ruimte was het openbare leven nog steeds doordrenkt van
religieuze rituelen. De klokken van hoogmis, vesper of lof bepaalden de dagindeling.
En ook de indeling van de stedelijke ruimte kende haar vaste patroon: bij de ‘paal’
op de Koemarkt keurden de vleesvinders het slachtvee. Aan de andere kant van het
stadhuis konden zich veroordeelden bevinden, tentoongesteld op de kaak, of soms
op het schavot iets verderop. Bedorven en afgekeurd vlees werd demonstratief van
de sluis in het water geworpen. Op de Noodgodsbrug verzamelden zich 's morgens
de zakkendragers en de karrenvoerders om hun diensten aan te bieden. Behalve hun
vaste plaatsen in de stad hadden de gildeleden nog een tweede plaats van samenkomst:
het gildealtaar in de kerk, waar de mis werd opgedragen voor de broeders en zusters,
de doden werden herdacht en vergaderingen werden belegd. En ten slotte kan nog
het kerkhof worden genoemd als wijkplaats voor wie asiel zocht. Zo was het kerkelijk
leven nauw verbonden met het openbare leven.
Bij kerkelijke processies verplaatste het ritueel zich naar de stedelijke ruimte. Er
waren twee grote jaarlijkse ommegangen, op Sacramentsdag en op Sint Jansdag (24
juni), de dag van Gouda's schutspatroon. Daarnaast werden er, vooral in het begin
van de zestiende eeuw, veel processies voor bijzondere gelegenheden gehouden:
smeek- of dankprocessies naar aanleiding van brand, overstroming of ziekte. Men
dankt God ‘dattet alhier ter Goude soeseer nyet en sterft alst alomme hieromtrent
doet’. Ook als er een aflaat te verdienen viel bij de brigitten of als de wijbisschop
naar Gouda kwam om nieuw gereed gekomen delen van de kerk te wijden, zoals in
1510, werd een processie georganiseerd (Biewenga, Cultuuromslag, 1992, 40-47).
De Blijde Inkomst die het stadsbestuur voorbereidde voor het geval Karel de Vijfde
na zijn troonsbestijging ook Gouda zou aandoen, werd in de vorm van een processie
gegoten (Rollin, Rechtsbronnen, 1917, 329).
Processies waren manifestaties van de stad in al zijn geledingen ter ere van het
allerheiligste, het Corpus Christi, of ter ere van de plaatselijke heilige. De volgorde
van de stoet liet men niet aan het toeval over. Het stadsbestuur liep samen met de
geestelijkheid vlak bij het Heilig Sacrament of het processiebeeld van Sint-Jan: het
gerecht voorop, daarachter de vroedschap. De gilden werden gerangschikt naar hun
belangrijkheid: hoe verder van het Heilig Sacrament, hoe lager in rang. Deze
hiërarchische opstelling blijkt uit een bewaard gebleven processielijst van de gilden
uit 1404 (Rollin, Rechtsbronnen, 1917, 32). Ze droegen toortsen, en aan de toortsen
waren koperen of blikken gildetekens bevestigd. De schutters liepen ook mee, soms
in harnas, soms in ‘peleur’ (staatsiegewaad) maar in ieder geval ‘zulcx soe zy meenen
hoer eer voer mijn genadige heer te bewaeren’, opdat ze fatsoenlijk voor zijne
keizerlijke majesteit voor de dag kunnen komen (Rollin, Rechtsbronnen, 1917, 329):
want de processie was tevens een representatie van de stad. In de optocht bij de
intrede van Karel V moesten ook de kloosters, de kapellen en het Catharina Gasthuis
met elk vier toortsen deelnemen, en behalve de schutters ook de andere burgers met
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een vermogen boven honderd nobel, ieder met één toorts. Ergens in de stoet liepen
de scholieren, die tevoren al het beeld van Maria ter Nood Gods uit de kapel op de
Haven hadden gehaald. Voor het Heilig Sacrament uit liepen boetelingen in linnen
kledij (Biewenga, Cultuuromslag, 1992, 41. Goudriaan, Gilden, 1996, 32-35).
Enkele dagen voordat de processie zou plaatsvinden, was aan mensen van buiten
al een vrijgeleide (bescherming van stadswege) beloofd. De straten langs de route
werden schoongemaakt. Op de dag zelf formeerde de stoet zich bij het uitgaan van
de kerk op de Markt bij de Regenboog: cedeltjes (stukjes papier) werden opgehangen
om ieder zijn plaats aan te wijzen (Rollin, Rechtsbronnen, 1917, 264). De
processieroute zelf kennen we niet in detail. In ieder geval werden de Molenwerf en
de Hoorn (met de sluis en de Sint Jansbrug) aangedaan en eindigde de processie weer
in de Sint Janskerk (Goudriaan, Gilden, 1996). Als het Noodgodsbeeld werd
meegedragen, zal de kapel op de Haven ook wel in de route opgenomen zijn geweest.
Onderweg voerden de gilden spelen op. Af en toe gaf de rederijkerskamer een
voorstelling vanaf haar wagen, of er werden op stadskosten
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artiesten van buiten (gezellen vanden spele) uitgenodigd. De stoet ging ook gepaard
met ongewenst ritueel, zoals ‘in de helle haelen’, met water begieten of met zaagmolm
bestrooien. Het feest eindigde in volksvermaak en herbergbezoek, waarbij de schutters
zich op kosten van de stad aan wijn te goed konden doen.
Dit beeld van de middeleeuwse stadscultuur zou kort na 1520 ingrijpend
veranderen. De voorspoedige beginjaren van de zestiende eeuw markeren het einde
van de middeleeuwse vroomheid. Na 1520 blijken de belangstelling voor het kerkelijk
ritueel, de vrijgevigheid voor religieuze doeleinden en de godsdienstig ingekaderde
liefdadigheid, kortom de ‘goede werken’, minder te worden (ongepubliceerd
onderzoek van de auteur).
In die korte bloeiperiode omstreeks 1500 bereikten de Goudse kloosters hun
grootste omvang. Het stadsbestuur moest zelfs maatregelen treffen om de
ruimteconsumptie van de kloosters in te perken, omdat die ten koste ging van het
woningbestand. Deze maatregelen kunnen niet worden geïnterpreteerd als uitingen
van een negatieve gezindheid jegens de kloosters, want in 1504 trok het stadsbestuur
geld uit voor de reparatie van het klooster van de minderbroeders. De aflaten die de
brigitten verstrekten, werden luisterrijk met processies ingehaald. Aan de uitbreiding
van de Sint Janskerk, waartoe in de vorige bloeiperiode was besloten, en die in de
slechte jaren na 1477 was voortgezet, werd de laatste hand gelegd met de bouw van
het verhoogde koor (1510). Nog in 1515 werd een plan gemaakt voor herbouw van
de middelkerk met drie kruiswerken. Het aantal altaren in de kerk was toen ongekend
hoog: een vijftigtal. En in de stad kwamen er nog kapellen bij, waaronder de Onze
Lieve Vrouwekapel aan de Nieuwehaven.
Kort daarna stak er een andere wind op. De grootse kerkbouwplannen werden niet
meer uitgevoerd. In 1523 had de Sint Janskerk schulden, en om uit de problemen te
komen, werden er geen aflaten meer verkocht, maar vestigde men een hypotheek op
bezittingen van de kerk en hield men zelfs loterijen. Het verzoek van de dekens en
kapelmeesters van de Sint Olevaerskapel om een collecte te mogen houden voor
herstelwerkzaamheden aan de kapel, werd in 1525 door de stad afgewezen. Er braken
conflicten uit tussen het stadsbestuur en de kloosters over vrijstelling van stedelijke
accijnzen. Ook voor andere stedelijke lasten werden de kloosters nu op gelijke voet
met gewone burgers behandeld. In de keuren werden de aantallen brandemmers en
waterbakken opgesomd die iedereen, inclusief de kloosters, voor de brandbestrijding
paraat moest hebben. Kloosters moesten gewoon gaan betalen voor het onderhoud
van hun deel van de stadsmuur, zelfs de tot dan toe zo bevoordeelde minderbroeders.
Een voorbode van deze minder coulante houding tegenover de conventen is de fiscale
navordering aan geestelijke instellingen door het landsheerlijk regime in 1516. De
aanslag over nieuw verworven goed die geestelijke instellingen toen opgelegd kregen,
zou ze twee jaarinkomsten kosten (Biewenga, Cultuuromslag, 1992, 21-22). Iets
dergelijks was ook onder de Karel de Stoute al eens gebeurd (Jongkees, Staat en
kerk, 1942, 214-240). Het stadsbestuur had zich toen sterk gemaakt om de ramp voor
alle religieuze instellingen af te wenden, overigens tevergeefs. Maar terwijl de
magistraat in 1516 bij de landsheer pleitte voor de Heilige Geest (de armenzorg), het
leprooshuis, het gasthuis en de Zeven Getijden, stak hij voor de kloosters geen vinger
meer uit.
Behalve bij het stadsbestuur verflauwde het enthousiasme voor traditionele uitingen
van godsdienstigheid ook bij particulieren en corporaties. De laatste altaarstichting
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die we kunnen dateren was van 1521. De belangstelling voor processies daalde, de
schenkingen aan kloosters namen af, en ook het aantal intredes begon terug te lopen.
Deze ommekeer hing voor een deel samen met de ongunstige economische
omstandigheden. Het stadsbestuur, voor groeiende tekorten geplaatst, moest keuzes
maken. Het gaf de voorkeur aan de instandhouding van het stadhuis en van de Sint
Janskerk als parochiekerk, al zat uitbreiding er nu niet meer in. Ook voor de
instandhouding van een luisterrijke parochiële eredienst (Zeven Getijden) had het
nog wel iets over. De belangen van de kapellen en de altaren (gilden) met hun vele
zielmissen werden daaraan ondergeschikt gemaakt. De magistraat hechtte waarde
aan de bestrijding van de sociale problemen die door de verarming van de stad werden
veroorzaakt. Vreemdelingen voor wie Gouda geen verantwoordelijkheid voelde,
werden geweerd om het gasthuis niet te veel te belasten. Voor de eigen sociaal
zwakken probeerde men voorzieningen in stand te houden door met name de Heilige
Geest te ondersteunen. Er werden pogingen ondernomen om een pesthuis te stichten.
Ook de plannen tot de vestiging van een tuchthuis,
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dat de ‘castimentshuisjes’ in de stadspoorten moest vervangen, behoorden tot deze
veranderde stadscultuur. Kloosters hadden nadrukkelijk geen prioriteit meer.
De keuzes die men maakte, waren natuurlijk nodig gezien de afbrokkelende
welvaart, maar ze weerspiegelen toch ook een mentaliteitsverandering. Dat blijkt
alleen al uit het feit dat het oude bestedingspatroon niet terugkeerde toen omstreeks
1540 de conjunctuur weer aantrok. Zowel stadsbestuur als particulieren brachten in
hun gedrag tot uitdrukking dat ze aan traditionele werken van vroomheid minder
belang hechtten dan vroeger. Niet dat men veel sympathie had voor het protestantisme:
Gouda is, anders dan bijvoorbeeld Delft, tot 1572 goed katholiek gebleven (Duke,
Dissident voices, 1990). Desondanks liep de belangstelling voor religieuze instellingen
terug, zowel bij de overheid als bij de burgers van Gouda.
Men zou kunnen zeggen dat tussen 1520 en 1572 de middeleeuwse vroomheid in
Gouda wegkwijnde, zonder dat er iets nieuws voor in de plaats kwam. Deze
mentaliteitsverandering valt het duidelijkst aan te wijzen in het kloosterleven. De
brigitten gaan in 1551 ten onder. Met het Cellebroedersklooster gaat het zo slecht
dat men het gebouw in 1566 laat taxeren voor een eventuele verkoop. Een staat van
inkomsten en uitgaven van de agnieten in 1556 laat zien dat ook zij er slecht voorstaan.
De situatie is zo hopeloos, dat overwogen wordt hun convent in een faliebegijnhof
te veranderen (Taal, Kloosters, 1960, 89, 112, 166 en 182). Maar ook met andere
typen religieuze instellingen ging het bergafwaarts. De gebouwen op het Sint Jacobserf
staan in 1546 op instorten (Kesper, Rechterlijke Archieven, 1951, nummer 325, folio
114 verso). De gilden zijn nalatig in het op orde houden van hun financiën en hun
religieuze diensten en ze worden daarom door het stadsbestuur onder curatele gesteld.
Als in 1552 de Sint Janskerk afbrandt, dwingt de magistraat hen een bijdrage voor
de wederopbouw te leveren. Het geld voor het herstel van de parochiekerk krijgt
men slechts met moeite bij elkaar, onder meer door collecten, loterijen, verkoop en
hypothekering van kerkegoed, en het opleggen van steenboeten (Rijksen-Koning,
Loterijen, 1938. Vaandrager, Loterijen, 1992). Typerend is de gang van zaken bij de
installatie van de Goudse glazen die dateren van deze herbouw. Stadsbestuur en
kerkmeesters bepaalden de regie en het iconografisch programma van de glazen,
maar voor de bekostiging klopten ze aan bij kerkelijke en wereldlijke
hoogwaardigheidsbekleders buiten de stad. De opdracht tot de glazen en het feit dat
de magistraat in 1566 wist te voorkomen dat de Beeldenstorm naar Gouda oversloeg,
zijn de meest positieve tekenen uit een periode van algemene achteruitgang.

De omwenteling
De middeleeuwse stadscultuur van Gouda was definitief voorbij toen de stad in de
zomer van 1572 partij koos voor de opstandelingen tegen Spanje. Deze omwenteling
bracht de protestanten aan de macht en zij maakten een einde aan de publieke
uitoefening van de katholieke eredienst. Dit betekende tevens een grote opruiming
onder de middeleeuwse monumenten, misschien de grootste gedaanteverwisseling
die de stad ooit in zo'n korte periode heeft ondergaan. Behalve veel kerkelijke
gebouwen verdween ook het kasteel.
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Het eerste jaar nadat Adriaan van Swieten in naam van de Prins van Oranje Gouda
had bezet, werd gekenmerkt door een reeks gewelddaden. Van de vrijheid van religie,
die Van Swieten en de vroedschap bij de overgave van de stad overeengekomen
waren, kwam weinig terecht. Toen plundering van de Sint Janskerk dreigde, moest
deze al begin juli worden gesloten. Ondanks herhaalde pogingen van de vroedschap
gedurende de winter 1572-1573 om de kerk weer open te stellen, waarbij ze met
rooms-katholieke predikaties zonder misviering genoegen wilde nemen, slaagde deze
hierin niet. Al na enkele weken hadden de calvinisten met geweld bezit genomen
van de Onze Lieve Vrouwekapel op de Nieuwehaven en van de Gasthuiskapel. En
het stadsbestuur berustte daarin. Na de sluiting van de parochiekerk vierden de
Gouwenaars hun missen in de kloosterkapellen. Maar ook de kloosters kregen het
zwaar te verduren. De soldaten van Van Swieten oefenden een ware terreur uit. Het
ergst was de troep van Lumey, die in oktober 1572 enkele weken in de stad gelegerd
was. Dieptepunten waren de moord op een paar collatiebroeders en de plundering
en brandstichting in het Margarethaklooster. De vroedschap heeft de kloosters wel
tegen de ergste excessen proberen te verdedigen, maar veel kon zij in de gegeven
omstandigheden niet uitrichten (Kesper, Vroedschap, 1902. Taal, Kloosters, 1960,
184-197. Hibben, Revolt, 1983, 84-93. Van Booma, Rome tot Reformatie, 1989,
41-45).
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Toen de Staten van Holland in het voorjaar van 1573 de openbare viering van de
rooms-katholieke eredienst officieel verboden, was daaraan in Gouda al een einde
gekomen. De Sint Jan, die in februari 1573 al even door de calvinisten was bezet,
werd nu definitief aan hen toegewezen. Ze ontdeden de kerk van haar vele altaren
en op 24 december 1573 werd het hoogaltaar afgebroken. Maar de roomsgezinden
lieten zich niet van de misviering afhouden en zetten deze in clandestiene
bijeenkomsten voort. Nog in 1579 bijvoorbeeld werd een mis met driehonderd
deelnemers in de kapel van het Catharinaklooster gemeld (Taal, Kloosters, 1960,
66-67).
Op 26 juli 1573 werd de oude vroedschap in opdracht van Oranje ontbonden. De
nieuwe vroedschap, waaruit de meest overtuigde roomsgezinden waren geweerd,
moest de bestuurlijke macht weer in handen zien te krijgen en vervolgens de orde in
de stad te herstellen. Symbolisch voor het herwonnen zelfvertrouwen van het Goudse
stadsbestuur was de afbraak van het kasteel. Gouda ontdeed zich, net als Antwerpen,
Gent en Utrecht van zijn gehate dwangburcht. Het besluit tot sloop nam de vroedschap
in oktober 1577 zonder medeweten van Van Swieten, die als gouverneur, kastelein,
baljuw en schout het kasteel bewoonde (Tersteeg, Slooping, 1902. Hibben, Revolt,
1983, 83).
De zwaarste opgave voor de nieuwe vroedschap was de financiering van de
oorlogsinspanningen tijdens de periode waarin Haarlem door de Spaanse troepen
werd belegerd en ingenomen en Leiden werd ontzet. De moeilijke financiële positie
van de stad beïnvloedde de manier waarop de vroedschap zich van een andere taak
kweet, te weten de opheffing van de vele geestelijke instellingen. Zo besloot de stad
in augustus 1573 de klokken, die al uit de kapellen en kloosters waren gehaald en
die in de Grote School waren opgeslagen, in te leveren voor de aanschaf van geschut
(Geselschap, Oud Archief, 1965, nummer 45 folio 42 verso).
Een eerste stap in het opdoeken van de rooms-katholieke erfenis werd al gezet in
1572 - nog tijdens de religievrede tussen katholieken en protestanten - naar aanleiding
van een besluit van de vrije Statenvergadering in Dordrecht op 19 juli van hetzelfde
jaar. Kerkschatten die niet direct voor de eredienst nodig waren, moesten door de
stadsbesturen ten bate van de Opstand worden ingezameld en verkocht. Formeel gold
dit als een lening, dus werd van de afgestane goederen een behoorlijke inventaris
opgemaakt. In Gouda werd de opsporing van kerkelijk goud en zilver met tegenzin
ter hand genomen. Op 4 augustus 1572 liet de vroedschap weliswaar een flinke lading
edelmetaal in konvooi naar Dordrecht brengen, maar in de volgende maanden en
jaren moesten er nog herhaaldelijk razzia's worden ondernomen om de rest van de
kerkjuwelen boven water te brengen (Goudriaan, Gilden, 1996, 37-39).
Ingrijpender was wat er vanaf 1573, na de opheffing van de religievrede, gebeurde
met het beheer van de onroerende goederen van geestelijke instellingen, zowel
rentegevende bezittingen buiten als gebouwen binnen de stad. In eerste instantie
werden deze goederen geannoteerd, dat wil zeggen geïnventariseerd om apart beheerd
te worden - een maatregel die voor heel Holland gold. Vervolgens beslisten de Staten
van Holland op 24 juli 1574 ten aanzien van Gouda, dat de stad vanaf 1 januari van
het jaar daarop van deze geannoteerde goederen een deel in pandschap zou mogen
nemen ter waarde van de door haar voor de Opstand verstrekte leningen. Enige tijd
later werd het daarmee gemoeide bedrag nog een keer verhoogd. En op 15 mei 1575
bepaalden de Staten - nu weer voor heel Holland - dat kloostergebouwen en andere
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binnen de steden gelegen geestelijke bezittingen ten goede zouden komen van de
steden (Van Beeck Calkoen, Rechtstoestand, 1910, 41-43).
In feite was het stadsbestuur al eerder begonnen zich van de bezittingen van de
geestelijke instellingen te ontdoen. De vroedschap wachtte zelfs de datum van ingang
van de pandschap (1 januari 1575) niet af. Hibben heeft niet helemaal ongelijk
wanneer hij beweert dat het Goudse stadsbestuur weinig scrupules had om kerkelijk
goed - dat van de Sint Janskerk nadrukkelijk uitgezonderd - te onteigenen ten bate
van de oorlogvoering (Hibben, Revolt, 1983, 85). Niet alles was echter voor de
oorlogvoering. Een deel van de gebouwen werd niet verkocht, maar toegewezen aan
instellingen van onderwijs en maatschappelijke zorg. Dat was de voortzetting van
een beleid dat het stadsbestuur al sinds het begin van de zestiende eeuw volgde,
namelijk krachtige steun voor de parochiekerk en enkele sociale instellingen, desnoods
ten koste van de kloosters. In november 1573 overhandigde het stadsbestuur de
bezittingen van de collatiebroeders, inclusief het Arme Fraterhuis, aan de Heilige
Geestmeesters. In het convent werd een weeshuis ingericht. Deze stap lag in zoverre
voor de hand, dat de Heilige Geestmeesters al
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vanaf de oprichting de supervisie over dit convent hadden gehad en bij afwezigheid
van inwoners voor de voortzetting van hun taken verantwoordelijk werden gehouden.
Omstreeks dezelfde tijd werd het leegstaande klooster van de cellebroeders als
Latijnse School ingericht. Maar in december 1574 werd duidelijk dat de vroedschap
zich met het beheer van de geestelijke goederen op ongebaande wegen zou begeven.
De bezittingen van het Magdalenaklooster werden aan het Catharina Gasthuis
toegewezen, op voorwaarde dat dit op het conventsterrein een Pesthuis zou inrichten
(Taal, Kloosterarchieven, 1957, 49). Terzelfdertijd besloot de vroedschap de
Noodgodskapel voor afbraak te verkopen om de bouw van de Mallegatsluis te
financieren (dit besluit werd nog niet dadelijk uitgevoerd). Vanaf dat moment tot het
eind van de eeuw volgt een lange reeks van verkopingen, herbestemmingen en
afbraken.
Een duidelijk beleid in de ontmanteling is niet te ontdekken. In het algemeen
werden de kapellen sneller aangepakt dan de omvangrijke kloosterterreinen. Met het
ter veiling brengen van deze laatste was het stadsbestuur nog na 1590 doende. Wat
de overwegingen van het stadsbestuur in de afzonderlijke gevallen waren om tot
herbestemming, verkoop voor hergebruik of voor afbraak te besluiten, weten we
niet. In 1578 blijken particulieren hun intrek te hebben genomen in de kerk van de
regulieren en in huizen van het Clarissenconvent. Het gaat hier om bewoners van de
voormalige voorsteden, die in verband met het oorlogsgevaar waren afgebroken.
Omdat deze bewoners hun nieuwe behuizingen niet onderhielden en het verval
gevaarlijke vormen aannam, overwogen de burgemeesters de gebouwen af te breken.
In januari 1577 werden de Sint Antoniuskapel en de eromheen staande huisjes voor
afbraak verkocht, omdat reparatie te duur was. Bij die gelegenheid besloot de
vroedschap tevens dat alle kerken, kapellen en conventen zouden worden
geïnspecteerd en dat men tot afbraak zou overgaan waar dat raadzaam scheen
(Geselschap, Oud Archief, 1965, inventaris 45 folio, 183 verso). In de eerste jaren
van de Opstand speelde acute geldnood de stad parten. De kosten voor
herstelwerkzaamheden waren hoog en de leeggekomen gebouwen waren niet zonder
meer geschikt voor nieuwe functies. Soms was een nieuwe bestemming snel gevonden.
Zo kon een royale ruimte als de beierd (gemeenschappelijke slaapzaal) van het
Noodgods Gasthuis tot ververij worden ingericht. Sloopmateriaal was altijd bruikbaar:
de verhoging van het middenschip van de Sint Janskerk met de stenen van de
Magdalenenkapel is daarvan het bekendste voorbeeld. Maar waarom moest de
Noodgodskapel sneuvelen, nog wel als één van de eerste gebouwen? En dat, terwijl
de toren zeker niet bouwvallig was en bovendien wegens zijn uurwerk aan de Haven
een nuttige functie had? Men kan zich niet aan de indruk onttrekken dat deze kapel,
zetel van een mirakelcultus, te ‘besmet’ was om onder het protestantse bestel te
kunnen worden gehandhaafd (Goudriaan, Maria, 1996, 94-98).
Tegen 1600 had de herstructurering van het middeleeuwse Gouda zijn beslag
gekregen. Men had voor talrijke voortbrengselen van de uitbundige religieuze bloei
van de vijftiende en vroege zestiende eeuw geen nieuwe bestemming kunnen vinden.
In het soberder tijdperk dat nu volgde, bleven enkele monumenten bewaard, in de
oude of in een nieuwe functie, en verdween de rest.
Koen Goudriaan
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De motte
Dat de Molenwerf en omgeving, in het hartje van de Goudse binnenstad, tot de
veertiende eeuw de lang gezochte woonstede van de stadsheren van Gouda is geweest,
was tot voor kort niet bekend. Geen wonder, want het domein van de heren Van der
Goude wordt in geen enkele schriftelijke bron expliciet genoemd. Pas in 1361 wordt
voor het eerst een erf gelegen aan de Jeruzalemstraat aangeduid als het perceel ‘dat
geheiten is 't hof’. Maar in 1361 was de familie Van der Goude reeds lang in
mannelijke lijn uitgestorven en was hun plaats ingenomen door de broer van de
Hollandse graaf, Jan van Henegouwen. Deze hield echter geen hof in Gouda, maar
resideerde in Schoonhoven en Den Haag, en onderzoekers dachten bij het toponiem
‘Hof’ niet meer aan het vorige stadsheerlijke geslacht. De naam ‘Hofstraat’, die in
veertiende-eeuwse stukken wordt gebruikt voor de Jeruzalemstraat en de
Spieringstraat, werd steevast in verband gebracht met het kasteel dat in de tweede
helft van die eeuw aan de oever van de IJssel werd opgetrokken. Al even misleidend
was de naam Molenwerf die alleen maar tot de voor de hand liggende conclusie
leidde dat hier ooit een molen had gestaan.
Toen de leden van de Archeologische Vereniging Golda ergens in 1991 de
kadastrale plattegrond van Gouda aan een nader onderzoek onderwierpen, rees bij
hen het vermoeden dat de Molenwerf op grond van zijn grootte, zijn relatieve hoogte
en de omringende gracht wel eens het restant zou kunnen zijn van een motte of
kasteelheuvel (Dasselaar en Sprokholt in: Sprokholt, Kasteel, 1993, 22-23). Ook de
ligging van deze ronde vorm in het regelmatige verkavelingspatroon van de binnenstad
is opvallend, evenals de directe nabijheid van de Sint Janskerk en de vermoedelijke
oude loop van de Gouwe. De kerk interpreteerden de archeologen als opvolgster van
de hofkapel van de Van der Goudes. Aanvankelijk leken hun vermoedens te worden
bevestigd doordat de naam Burchtstraat in veertiende-eeuwse bronnen voorkomt,
maar het bleek later allerminst zeker dat die straat in de buurt van de Molenwerf lag
(Geselschap, Oud Archief, 1965, 288 folio 5 en 47 verso. Kesper, Rechterlijke
Archieven, 1951, 348 folio 252 verso. Scheygrond, Straatnamen, 1979, 128-129 en
176-178).
De identificatie van de Molenwerf met een motte, het gebied ten oosten ervan met
de eigenlijke hofstede en de Sint Janskerk met een stadsheerlijke kapel werd vrijwel
meteen door andere historici overgenomen, nader onderbouwd en aangevuld. K.M.
Buiskool ruimde voor de hofstede nog een betrekkelijk klein gebied in, namelijk niet
meer dan het perceel van het Willem Vroesenhuis. Aan de identificatie van de
Molenwerf met het bij een dergelijke hofstede passende mottekasteel waagde hij
zich toen nog niet met zoveel woorden (Buiskool in: Habermehl, In de stad, 1992,
31-32).
In 1992 kregen de archeologen de gelegenheid op een terrein ten oosten van de
Jeruzalemstraat een opgraving uit te voeren en de belangrijkste conclusies werden
een jaar later gepubliceerd. De rijkdom van het oudste materiaal, waaronder
import-aardewerk, verguld koperen kistbeslag en een dito gesp, wijzen op een relatief
hoge status van bewoners in het laatste kwart van de twaalfde eeuw (Sprokholt en
van Dasselaar in: Sprokholt, Kasteel, 1993, 23).
In 1994 liet de gemeente Gouda een onderzoek uitvoeren naar alle mogelijke
archivalia die betrekking hebben op de Molenwerf en omgeving. Doel was de recente
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inzichten te verifiëren en de waarde van de Molenwerf als potentieel archeologisch
monument te bepalen (Brinksma, Molenwerf 1994). Twee jaar later volgde naar
aanleiding van de herontdekking van een register van hofstedegelden uit omstreeks
1390 een reconstructie van het veertiende-eeuwse stadscentrum. Het beeld van het
complex werd toen verder gecomplementeerd met een voorhofstede (Visser,
Stadscentrum, 1996). Een jaar later voerde K. Goudriaan gronden aan voor
toeschrijving van het domein aan de Van der Goudes (Goudriaan, Jonkvrouw
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2 Gedeelte van de zogenoemde ‘Monumentenkaart’ van Gouda uit 1847 met daarop de ronde vorm
van de Molenwerf en de overkluizing van de ringgracht ter plaatse van het Catharina Gasthuis.

Sophie, 1997, 63-64 en 85-87). In hetzelfde jaar verscheen een publicatie met enkele
nieuwe inzichten in de ontginningsgeschiedenis van de binnenstad en de directe
omgeving (Dasselaar in: Akkerman, Geheim, 1997). En daarna werd getracht aan
de hand van historische bronnen een datum voor de ontmanteling van de motte vast
te stellen (Verkaik, Sloop, 1998).
Hoewel er sinds 1991 dus al het nodige over het riddergoed van de Van der Goudes
was geschreven, ontbrak het nog steeds aan tastbare bewijzen en archeologische
resten die bescherming van de Molenwerf als archeologisch monument zouden
kunnen rechtvaardigden. Ook over de aard van de bebouwing op de hofstede en de
motte viel nog niets met zekerheid te melden. Om meer inzicht te krijgen in de
ouderdom en de aanleg van de motte, werd in de zomer van 1997 een verkennend
onderzoek ter plekke uitgevoerd. Plaats van handeling was de welwillend ter
beschikking gestelde tuin van de kosterij van de Sint Janskerk, gelegen op de
Molenwerf. Uit grondboringen en uit een proefsleuf is nu een deel van het
bodemprofiel bekend en er is ook enig muurwerk aan het licht gebracht.

Stichting
Het is op grond van de tot nu toe verzamelde gegevens nog niet mogelijk een
bewoningsgeschiedenis van dit riddergoed te schrijven. Om te beginnen is geen
stichtingsdatum bekend. Pas in 1243 horen we voor het eerst van de Van der Goudes.
Gouda was toen echter al minstens een eeuw ontgonnen en bewoond. In 1991 werd
bij een opgraving in het Houtmansplantsoen, op vijftig meter uit de oever van de
Hollandsche IJssel, aardewerk aangetroffen uit de tweede helft of het laatste kwart
van de twaalfde eeuw. De omstandigheden lieten toen niet toe dat dieper werd
gegraven om te zien of er nog oudere bewoningslagen waren (Van Dam en Sprokholt
in: Sprokholt 1993, Kasteel, 133-136). Hetzelfde deed zich voor in 1992 bij de
opgraving ten oosten van de Jeruzalemstraat, dus op de veronderstelde hofstede van
de Van der Goudes. Ook hier ging de bewoning terug tot in de
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twaalfde eeuw, maar hoe ver precies werd niet duidelijk, omdat ook daar de diepst
gelegen bewoningslagen niet konden worden bereikt (Van Dasselaar en Sprokholt
in: Sprokholt, Kasteel, 1993, 23). De vondsten wezen op een aanzienlijke status van
de bewoners en als we ons realiseren dat het inkomen van de stadsheren in spe toen
nog vooral gebaseerd was op de opbrengsten van ontginning en landbouw, moet het
gebied rond de hofstede al vroeg in de twaalfde of zelfs al in de elfde eeuw ontgonnen
zijn.
Voor een dergelijke vroege ontginningsdatum pleit ook een oorkonde uit 1139,
waarin sprake is van ‘een zeker gebied langs de Gouwe’ dat toen al ontgonnen was.
De meeste historici zijn het erover eens dat deze vroege ontginning ten noorden van
de huidige binnenstad gezocht moet worden. Het feit dat in 1139 al verder
stroomopwaarts langs de Gouwe, dus dieper in het hoogveen, gebied ontgonnen was,
zien we als een aanwijzing voor een vroegere ontginning van de binnenstad dan men
tot nog toe heeft aangenomen. Ook de polder Willens ten oosten van de binnenstad
was al ruim vóór 1100 ontgonnen (Linden, De Cope, 1955, 294-295). Het is dus
waarschijnlijk dat tegelijk met de ontginning van de huidige binnenstad, rond 1100
of eerder, aan de oever van de Gouwe een hofstede was gesticht. Het proefonderzoek
dat in 1997 op de Molenwerf werd uitgevoerd, heeft die veronderstelde vroege
stichtingsdatum overigens niet kunnen bevestigen. Het oudste vondstmateriaal dat
bij die gelegenheid naar boven kwam, dateert uit de periode 1220-1240. Het is echter
afkomstig uit betrekkelijk hoog gelegen lagen sloopafval. De kern van de motte kon
alleen door middel van grondboringen worden onderzocht en dat heeft geen dateerbaar
materiaal opgeleverd. Dat is jammer, want onder de motte kunnen nog sporen van
de vroegste bewoningsperiodes schuilgaan. Mottes werden namelijk vaak pas in een
later stadium aan het domein van een leenman toegevoegd.
Of de Van der Goudes destijds een leidende rol hebben gespeeld bij die ontginning
en of zij de hofstede hebben gesticht, is niet bekend. Naar alle waarschijnlijkheid
heeft een ministeriaal van de Utrechtse bisschop of het Kapittel van Oudmunster
daarbij de leiding gehad (Goudriaan, Jonkvrouw Sophie, 1997). De Van der Goudes
kunnen dat geslacht hebben opgevolgd of eruit zijn voortgekomen, waarna ze de
ridderstatus hebben verworven. Ook het moment waarop de Van der Goudes de
invloedssfeer van de Utrechtse bisschop hebben verruild voor die van de graaf van
Holland kan niet precies worden vastgesteld. Het is vrijwel zeker een geleidelijk
proces geweest dat blijkens een Hollandse oorkonde uit 1243 al voor het midden van
de dertiende eeuw zijn beslag heeft gekregen.

Omvang en uiterlijk in de twaalfde eeuw
Het riddergoed van de Van der Goudes bestond uit de eigenlijke hofstede, een motte
ter verdediging ervan, een voorhofstede en een kapel. Niet alle onderdelen hoeven
er vanaf het eerste moment deel van te hebben uitgemaakt. Met name de motte kan
later zijn toegevoegd. Verder waren er waarschijnlijk een wed, één of meer
boomgaarden en bezittingen op grotere afstand, zoals een zwanendrift en het Goudse
Bos. De precieze ligging van het bos kon recentelijk worden gereconstrueerd
(Dasselaar in: Akkerman, Geheim, 1997, 36-41).
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De contouren van de omgrachte hofstede zijn in grote lijnen terug te vinden op
oude kadastrale kaarten. De gracht aan de noordzijde bestaat nog als noordelijke
begrenzing van het Raoul Wallenbergplantsoen en wordt in de keur op de ‘wyte van
de waterschappen’ van rond 1400 aangeduid als ‘die wateringe lopende om die grafte
van den hove’. De oostelijke grens zou dan gevormd kunnen zijn door de watering
langs de Groeneweg, die in 1903 is gedempt. De zuidelijke begrenzing is moeilijker
te reconstrueren. Op de hofstede stonden houten en later ook stenen woonhuizen,
boerderijen en stallen. Waarschijnlijk heeft er een wed, een drenkplaats voor vee, in
de boomgaard tussen de motte en de hofstede gelegen (Visser, Stadscentrum, 1996,
5). Dit wed wordt weliswaar pas in 1403 voor het eerst genoemd, maar het kan heel
goed teruggaan op het agrarische karakter van de oorspronkelijke hofstede en daar
een restant van zijn.
De motte is door zijn ronde vorm en omringende gracht het makkelijkst terug te
vinden, zelfs op een moderne stadsplattegrond. Mottes of heuvelburchten vormen
een zeer vroeg kasteeltype dat in de loop van de elfde eeuw in grote delen van
West-Europa in zwang raakte. Ook in het zuiden van Zuid-Holland en in Zeeland
waren ze bijzonder talrijk, maar slechts weinig exemplaren zijn tot nu toe onderzocht.
Het algemene beeld is dat van een kunstmatig opgeworpen heuvel
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met een hellingshoek van 40 tot 45 graden, omgeven door een natte gracht en voorzien
van een verdedigingswerk op de top. De hoge ligging maakte de motte ook geschikt
als wijkplaats bij hoogwater, een verschijnsel waarmee Gouda vanaf de twaalfde
eeuw in toenemende mate geconfronteerd werd. Verdedigingswerken op en om de
opgeworpen heuvel, uitgevoerd in hout of steen, konden bestaan uit torens, palissades,
ringmuren of combinaties daarvan. De hoogte van dergelijke kasteelbergen was in
sommige gevallen wel twaalf meter (Besteman, Mottes, 1981. Braat, Stamslot
Borssele, 1957. Hoek, Begraven hofsteden, 1981. Janssen, Medieval castle, 1990).
Het archeologisch onderzoek in 1997 heeft duidelijk gemaakt dat de diameter van
de Molenwerf oorspronkelijk aanzienlijk kleiner was dan nu, namelijk de helft. Aan
de voet had de motte een doorsnede van ongeveer dertig meter en de omringende
gracht moet dus ongeveer vijftien meter breed geweest zijn. Bij een hellingshoek
van ongeveer 40 graden en een geschatte hoogte van acht meter komen we aan een
doorsnede op de top van een meter of vijftien. Dat is groot genoeg voor een flinke
verdedigingstoren, vergelijkbaar met de mottes van Hillegersberg (Rotterdam) en
Holy (Vlaardingen). Naarmate we de motte lager reconstrueren, neemt de diameter
van het loopvlak op de top toe. Bij een hoogte van zes meter is die al groter dan
twintig meter, groot genoeg voor een flinke ringmuur zoals de Burcht in Leiden nu
nog heeft. Net als alle andere gebouwen was ook de bebouwing op de motte
aanvankelijk misschien in hout uitgevoerd en later in steen. Vanaf die bouwwerken
had men een goed uitzicht en een uitstekende positie om een vijand te bestoken.
Bovendien kon men er graan opslaan en in tijden van nood zelfs vee stallen. Nadeel
was dat een motte door de vijand ondergraven kon worden en dat een palissade of
ringmuur voor schutters vanaf een toren een dode hoek vormde.
De voorhofstede is alleen bekend uit een historische bron en lag ten westen van
de Molenwerf (Visser, Stadscentrum, 1996, 4). Hoe ver de voorhofstede zich heeft
uitgestrekt, is niet duidelijk, maar mogelijk nog een stuk westelijker tot de Peperstraat.
Een hofkapel wordt nergens expliciet vermeld, maar mag wel worden verondersteld,
want het gaat hier om een riddergoed en de Sint Janskerk, als waarschijnlijke
opvolgster ervan, ligt in de nabijheid. Deze kerk wordt weliswaar pas voor het eerst
in 1336 genoemd, maar al in 1280 is er sprake van een ‘sacerdos de Gouda’ en
minstens twee jaar eerder werd Gouda een zelfstandige parochie. Helaas heeft bij
geen van de langdurige kerkrestauraties bodemonderzoek plaatsgevonden en sporen
van eventuele voorgangers zijn daardoor ongedocumenteerd verloren gegaan. Toch
bleek het mogelijk in elk geval de lengte van de veertiendeeeuwse kerk te bepalen.
Ten eerste kon aan de hand van grafboeken de ligging van een ‘blauwe dorpel’
worden gereconstrueerd. Die dorpel was vermoedelijk de grens tussen de
veertiende-eeuwse kerk en de uitbreiding naar het oosten die tussen 1404 en 1413
tot stand kwam (Van den Berg, Sint Janskerk, 1994). Ten tweede laat zich op basis
van de omschrijving ‘die slote omme dat kerchof’ in de keur op de ‘wyte van de
waterschappen’ en de stadsplattegrond van Jacob van Deventer een kerkring
reconstrueren waar deze kerk en een eventuele voorganger precies op passen (Rollin,
Rechtsbronnen, 1917, 36, XXXVII). De aanwezigheid van een kerkring is belangrijk
omdat het duidt op een aanleg vóór de algehele bedijking van de IJssel en dus op
een datering vóór het midden van de dertiende eeuw en mogelijk zelfs ver daarvoor.
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Veranderingen in de dertiende eeuw
Rond het midden van de twaalfde eeuw was de Merwede, tot dan toe een
onbetekenende stroom ten zuiden van Rotterdam, veranderd in een getijdenrivier.
De verandering begon in de tiende en elfde eeuw, toen de hoofdstroom van de Rijn
zich geleidelijk naar het zuiden verlegde en dit proces werd vooral in de twaalfde
eeuw sterk in de hand gewerkt door enkele zware stormvloeden. Als gevolg daarvan
ontwikkelde ook de Hollandsche IJssel zich tot een getijdenrivier. Daar kwam nog
eens bij dat het hooggelegen veengebied van Holland en het Sticht als gevolg van
de grootschalige ontginningen sterk werd ontwaterd en begon in te klinken. In de
tweede helft van de twaalfde eeuw werd daarom al begonnen met de aanleg van
dijken en vanaf het midden van de dertiende eeuw moet de Schielands Hoge Zeedijk
tot aan de kust één gesloten geheel hebben gevormd (Henderikx, Lek, 1980. Hoek,
Hollandse IJssel, 1990).
Voor Gouda waren de gevolgen ingrijpend. Het gebied kwam onder de invloed

Wim Denslagen, Gouda

32
van de getijdenwisselingen te staan en de kleilaag in een deel van de stad doet een
aantal flinke overstromingen in de twaalfde eeuw vermoeden. Veel ontgonnen gebied
zal toen noodgedwongen weer zijn prijsgegeven. Voorts was als gevolg van de
inklinking van het veen de Gouwe de andere kant op gaan stromen, namelijk naar
het noorden. Nadat de Gouwe om die reden rond 1225 met de Oude Rijn werd
verbonden, was een nieuwe vaarverbinding door Holland ontstaan. In de nabijheid
van de waarschijnlijk snel verlandende Gouwemonding werd diezelfde eeuw nog
een kunstmatige monding gegraven in de vorm van een getijdenhaven. Een keersluis
ter plaatse van de Donkere Sluis voorkwam dat het IJsselwater het achterland
instroomde. De natuurlijke loop van de Gouwe in de binnenstad ging daarbij goeddeels
verloren. (Van Dasselaar en Sprokholt in: Sprokholt, Kasteel, 1993, 19).
De Van der Goudes stegen in deze periode snel in aanzien. Dat blijkt onder meer
uit een oorkonde van 1243, waarop de handtekening voorkomt van een zekere Dirk
van der Goude, die als getuige optrad. Lange tijd werd aangenomen dat zijn
aanwezigheid in het gevolg van de graaf alleen maar duidde op de toen hoge status
van de Van der Goudes. Dat is weliswaar niet onmogelijk, maar de aanwezigheid
van Dirk had toch vooral een praktisch doel: in de oorkonde werd met kooplui uit
Hamburg en Lübeck de binnenvaart door Holland geregeld en met die binnenvaart
had Dirk sinds kort alles te maken.
Het zou Gouda echter beter vergaan dan de Van der Goudes. Toen Gouda in 1272
stadsrechten kreeg, was het een stad in opkomst (Goudriaan, Jonkvrouw Sophie,
1997, 70-74). Kort daarop verplaatsten de graven hun zoetwatertol van Moordrecht
naar de haveningang en stelden de vaarroute over de Gouwe verplicht. De familie
Van der Goude kon hiervan niet lang profiteren, want ze stierf in mannelijke lijn uit
en toen de jonge erfdochter Sophie in 1282 huwde met Jan van Renesse, een Zeeuwse
edelman, kwam de stadsheerlijkheid in vreemde handen. Deze Jan van Renesse zou
uiteindelijk een hoofdrol gaan spelen bij de strijd om de macht in Holland en Zeeland.
Direct na de moord op Floris V wierp Jan van Renesse zich op als beschermheer
van Floris' zoon, de bijna twaalfjarige Jan. Hij wist zo een andere beschermheer en
ver familielid van deze jonge graaf, Jan van Avesnes, graaf van Henegouwen, handig
op afstand te houden. Aanvankelijk behaalde Jan van Renesse, een eersteklas veldheer,
nog overwinningen voor graaf Jan en werd hij als dank daarvoor begunstigd. In 1297
liep hij echter over naar de Brabanders en de Vlamingen, die Holland de heerschappij
over Zeeland betwistten. Bij die gelegenheid verbeurde hij zijn bezittingen, waaronder
zijn familieslot Moermond te Renesse dat in dat jaar tot op de grondvesten werd
gesloopt. Hoewel ook de stadsheerlijkheid Gouda aan de grafelijkheid verviel, is er
geen reden om aan te nemen dat zijn Goudse bezittingen toen eveneens gesloopt
werden (Verkaik, Sloop, 1998). Jan van Renesse week uit naar Vlaanderen, maar hij
was allesbehalve uitgeschakeld en we zullen hem nogmaals tegenkomen.
Het riddergoed mag de stormachtige gebeurtenissen van de dertiende eeuw
overleefd hebben, het heeft er wel de invloed van ondergaan. Tegelijk met de eerste
stadsvorming in de omgeving van de pas gegraven Haven zullen de stadsheren hun
kapel beschikbaar hebben gesteld aan de snel groeiende bevolking. De kapel werd
al in 1278, mogelijk zelfs eerder, tot parochiekerk verheven. Ook de bebouwing van
de hofstede, voorhofstede en de motte zal zijn aangepast aan de eisen van de tijd en
de status van de bewoners. Om te beginnen werden bij de aanleg van de Haven en
bij de daarmee verband houdende kanalisatie van de Gouwe aanzienlijke delen van
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de voorhofstede vergraven. Wat ervan restte, is daarna verkaveld en uitgegeven in
huiserven (Visser, Stadscentrum, 1996, 4). Door deze ingreep ging de voorhofstede
weliswaar verloren, maar het restant van de woonstede van de stadsheren kwam pal
naast de nieuwe bron van inkomsten te liggen: de Haven en de sluis. Van aanpassingen
op de hofstede zelf weten we niets. Veel van de gebouwen zullen geheel of
gedeeltelijk in steen zijn uitgevoerd. De opgraving aan de Patersteeg in 1992 heeft
op dat punt echter geen aanwijzingen opgeleverd.
Wat de motte betreft: dat kasteeltype was al rond het midden van de dertiende
eeuw verouderd. Alleen de meer aanzienlijke geslachten konden de bouwkundige
ontwikkelingen bijhouden. Hun mottes ontwikkelden zich tot ronde, polygonale of
zelfs rechthoekige kastelen, waarbij de mottes zelf vaak spoorloos verdwenen. Voor
een groot deel van de kleine landadel, van wie de positie door sociale en economische
ontwikkelingen was verslechterd, waren dergelijke verbouwingen
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echter niet weggelegd en hun mottes werden in de dertiende eeuw veelal verlaten of
omgevormd tot molenwerf, galgenberg of duiventil.
Wat er met de Goudse motte precies gebeurd is, onttrekt zich nog aan onze
waarneming. In elk geval was na de voltooiing van de IJsseldijk het acute
overstromingsgevaar geweken en daarmee verloor de motte een van zijn mogelijke
functies, die van wijkplaats bij hoogwater. We weten echter zeker dat de versterking
nog niet werd ontmanteld en we gaan er dan ook vanuit dat de Goudse motte nog
een tijdlang de ontwikkelingen van de grotere kastelen heeft gevolgd. Een summiere
aanwijzing is de vondst van grote hoeveelheden baksteen, in lengte variërend van
30,5 tot 29 centimeter. De grootste exemplaren dateren met zekerheid uit de dertiende
eeuw, de kleinste uit de laatste decennia ervan.
Een andere aanwijzing voor een mogelijke verandering van de motte wordt
gevormd door het bodemprofiel dat het onderzoek van 1997 op de Molenwerf heeft
opgeleverd. De afzonderlijke lagen zijn bij de huidige stand van onderzoek nog
moeilijk te interpreteren en dateren, maar lijken erop te wijzen dat de oude motte op
een zeker moment in de dertiende eeuw is vergroot. Door de oude motte gedeeltelijk
af te graven en de vrijgekomen grond in de omringende gracht te storten, kan het
oppervlak op de top zijn toegenomen tot meer dan twintig meter in diameter, groot
genoeg voor een flinke bakstenen ringmuur (zoals de Burcht te Leiden), een ringmuur
met torens en vertrekken (zoals de Burcht te Oostvoorne) of zelfs een rond kasteel
(zoals slot Teylingen bij Sassenheim).
Als bouwheren komen vooral Dirk van der Goude, Nicolaas van Cats en Jan van
Renesse in aanmerking. Eerstgenoemde heeft de scheepvaart via Gouda zeer
bevorderd. Voor zijn toegenomen status, maar ook voor die van de Zeeuwse edelman
Nicolaas van Cats, voogd van Sophie van der Goude, en zeker voor de status van
Jan van Renesse, een aanzienlijk en uiterst ambitieus edelman en vijftien jaar lang
stadsheer van Gouda (1282-1297), moet de oude motte veel te onbeduidend zijn
geweest. Ter vergelijking: het slot Moermond te Renesse was in die periode al een
ronde burcht met een diameter van ruim vijftig meter. Bij de huidige stand van
onderzoek is het echter niet mogelijk andere dan speculatieve uitspraken te doen
over het feitelijke uiterlijk van de sterkte in de dertiende eeuw.

De verwoesting in 1304
In 1299 stierf het Hollandse Huis uit als gevolg van het kinderloze overlijden van
graaf Jan. Vooral dankzij de steun van de Hollandse steden kon de Henegouwse
graaf Jan van Avesnes hem opvolgen. De vereniging van de gewesten Holland,
Zeeland en Henegouwen onder het Henegouwse Huis was daarmee een feit. Intussen
bevond de aartsrivaal van Jan van Avesnes, de verbannen Jan van Renesse, zich met
andere Hollandse ballingen (onder wie de moordenaars van Floris V) in Vlaanderen.
Onder zijn aanvoering versloegen de Vlamingen in 1302 in de zogenaamde
Guldensporenslag het ridderleger van de Franse koning, de machtigste bondgenoot
van Jan van Avesnes. Het kostte Jan van Renesse daarna weinig moeite de Vlamingen
over te halen ook Zeeland en Holland binnen te vallen en in 1303 en 1304 werden
deze gewesten nagenoeg veroverd. Ook Utrecht werd bezet en de moordenaars van
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Floris V werden gerehabiliteerd. Leiden moest gijzelaars leveren, die door Jan van
Renesse in Gouda gevangen werden gezet. Omdat Gouda toen nog niet ommuurd
was, moeten we wel aannemen dat de gijzelaars werden vastgehouden op het
riddergoed van de gewezen stadsheer (Verkaik, Sloop, 1998).
Nadat in 1304 een Henegouws bevrijdingslegertje Holland bij Zandvoort was
binnengevallen, ontstond een algemene opstand tegen de Vlamingen. Dat was voor
de Leidenaren het sein om naar Gouda af te reizen en hun gijzelaars te bevrijden. De
veertiende-eeuwse kroniekschrijver Melis Stoke beschrijft dit ‘ontzet door Leiden’
met veel gevoel voor couleur locale. Hij laat niet onvermeld dat de Vlamingen te
Gouda in alle vroegte zo van de verschijning van de Leidenaren schrokken, dat zij
spiernaakt de straat op renden en de gijzelaars ontzet konden worden: ‘De van Leyden
namen met desen / Haer ghyselen, daer si se vonden, / Ende keerden weder’. J.W.
Verkaik neemt aan dat bij die gelegenheid de bebouwing op de motte werd verwoest.
Dat is plausibel, maar vast staat het niet. In elk geval was het lot van Jan van Renesse
bezegeld. Nadat Willem van Henegouwen, de oudste zoon van de graaf, de Vlaamse
vloot bij Zierikzee had verslagen, ontvluchtte Jan van Renesse Utrecht. Hij verdronk
bij het oversteken van de Lek.
Korte tijd later overleed graaf Jan van Henegouwen en zijn zoon Willem volgde
hem op als graaf Willem III. In 1308 schonk deze de heerlijkheid Gouda
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3 Foto uit 1997 van de proefsleuf in een deel van de motte met de aangetroffen muur. Op grond van
het baksteenformaat is het waarschijnlijk dat de muur dateert uit 1368, toen de motte werd afgegraven.

en vele andere bezittingen aan zijn jongere broer Jan van Henegouwen, heer van
Beaumont. We weten dat Jan van Beaumont, een van de aanzienlijkste ridders van
zijn tijd, vrijwel nooit in Gouda verbleef, maar wel aan het grafelijk hof in Den Haag
en vooral op zijn slot te Schoonhoven. Voor de voormalige woonstede van de Van
der Goudes, waarschijnlijk door de Leidse overval in een ruïne veranderd, had hij
in elk geval geen belangstelling. Met Den Haag en Schoonhoven op een dagreis
afstand had hij ook geen behoefte aan een residentie in Gouda.

Definitieve ontmanteling in 1368
Een van de rechten die Jan van Beaumont in Gouda bezat, was het windrecht. In
1353 verkocht hij dit recht aan de stad. Bij die verkoop waren drie al bestaande
molens inbegrepen. Een daarvan, namelijk ‘die molen opten burchwal’ moest door
de stad worden afgebroken in het jaar na dagtekening van de oorkonde (Geselschap,
Oud Archief, 1965, 384, folio 5). We horen hierover niets meer, maar in 1368 krijgt
de stad opdracht van de opvolger van Jan van Beaumont, Jan van Blois, de molen
op de Molenwerf af te breken. J.C. Brinksma concludeert daaruit dat de Borchwal
met de Molenwerf vereenzelvigd kan worden en dat de stad een jaar na 1353 haar
verplichtingen jegens Jan van Beaumont niet is nagekomen. Het is verleidelijk
Brinksma daarin te volgen, zeker wanneer we geloof blijven hechten aan Scheygronds
veronderstelling dat de Molenwerf in de veertiende eeuw als Burchtstraat werd
aangeduid (Brinksma, Molenwerf, 1994. Scheygrond, Straatnamen, 1979, 128 en
176).
Maar de veronderstelling van Scheygrond is discutabel en dat geldt ook voor de
interpretatie van Brinksma. Met het woord ‘borchwal’ werd in middeleeuwse steden
doorgaans de stadsverdediging aangeduid en stadswallen waren een gebruikelijke
plek voor windmolens. Hoewel de Goudse vestingwerken in de schriftelijke bronnen
vrij consequent worden aangeduid als ‘vesten’, wordt in Gouda ook het woord
‘borchwal’ wel in die betekenis gebruikt. Veel belangrijker is het feit dat het Jan van
Blois is geweest die de kosten voor sloop van de Molenwerf betaalde en niet de stad.
De stad voerde de werkzaamheden weliswaar uit, maar voor rekening van de stadsheer
en pas nadat van tevoren een bedrag was overeengekomen. We moeten dus wel
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aannemen dat de in de oorkonde van 1353 genoemde molen op de Burchwal in 1354
werd afgebroken, ook al hebben we daar geen nadere berichten over. Waar die molen
gestaan heeft, is onbekend. De enige andere molen die we uit die periode kennen,
stond tussen de Lange Groenendaal en de Turfmarkt, mogelijk op het erf van ridder
Jan van der Goude (Scheygrond, Straatnamen, 1979, 128). Die lijkt het niet geweest
te zijn, want voor stadswallen aldaar hebben we geen enkele aanwijzing. Meer houvast
biedt daarom het toponiem ‘Burchwal’ zelf. Dit blijkt voor te komen in de omgeving
van de tegenwoordige Raam, waar de voorloper van de westelijke stadsgracht gezocht
wordt. Daar, aan de westzijde van de stad, kan heel goed een molen hebben gestaan.
Het motief van de stadsheer om te eisen dat de sloop van die molen voor rekening
van de stad kwam, is wellicht gelegen in het feit dat iets westelijker inmiddels de
nieuwe stadsvest was aangelegd en dat de molen daardoor in de stad was komen te
liggen. Misschien was de molen al niet meer in gebruik, wat een reden geweest kan
zijn om te eisen dat hij bij de koop was inbegrepen en dat de kosten voor de sloop
ervan dus voor rekening van de stad kwamen.
De sloop van de molen op de Molenwerf, veertien jaar later, staat daar dan dus
los van. Op grond van de oorkonde van 1353 moeten we wel aannemen dat de molen
in 1368 eigendom was van de stad. Jan van Blois, de eigenaar van de grond, wilde
de molen verwijderen en is kennelijk met de stad tot een akkoord gekomen. De stad
heeft ervoor gezorgd dat de molen ‘om den mynste cost’ werd opgeruimd, waarna
Jan van Blois de rekening voldeed. Motieven voor de sloop zijn niet moeilijk te
bedenken. Om te beginnen zal de molen betrekkelijk oud geweest zijn. Hij dateerde
misschien al van kort na 1308, het jaar waarin Jan van Henegouwen stadsheer werd
en daarmee ook eigenaar van de motte en omgeving. Bovendien leverde hij de
stadsheer weinig meer op, want de inkomsten gingen nu naar de stad. De stadsheer
investeerde daarom liever in sloop. Omdat daarbij maar 15.000 stenen vrijkwamen,
die werden afgevoerd naar het in aanbouw zijnde kasteel aan de oever van de IJssel,
weten we dat er behalve de molen geen andere funderingen en bouwresten van
betekenis meer op de motte aanwezig waren. Het aantal stenen is namelijk net
voldoende voor vier poeren van een standerdmolen. Na de sloop werd de motte
goeddeels afgegraven en de vrijgekomen grond werd op laag-
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gelegen terreindelen ten oosten ervan gestort. Een jaar later werd de Molenwerf
ontsloten en in percelen uitgegeven. Het terrein dat tot dan toe per jaar slechts 15
schellingen had opgeleverd, was vanaf dat moment jaarlijks goed voor ruim 32 pond.
Een beter motief voor het slopen van een oude molen is nauwelijks denkbaar.
Het lijkt erop dat de Molenwerf bij de egalisatie in 1368 werd omgeven met een
keermuur. Het booronderzoek in 1997 deed al de aanwezigheid van zwaar muurwerk
vermoeden en dat was mede aanleiding om nog hetzelfde jaar een kleine proefsleuf
te zetten. Daarbij werd inderdaad een 90 centimeter brede muur aangetroffen, maar
die was minder oud dan werd gehoopt. Op grond van het steenformaat is hij tussen
1360 en 1380 te dateren. Het kan dus geen kasteelmuur zijn geweest, al moet daarbij
wel worden aangetekend dat de muur niet volledig onderzocht kon worden en dat
de mogelijkheid van een oudere kern of fundering dus open blijft.
Maar zelfs de interpretatie van de muur als keermuur staat niet geheel vast. De
muur kan namelijk maar over enkele meters lengte worden gevolgd omdat hij elders
reeds lang is verdwenen of overbouwd. Alleen nader bodemonderzoek kan uitwijzen
of de muur daadwerkelijk rond heeft gelopen. Als dat zo is, dan had de Molenwerf
na egalisatie in 1368 een diameter van 47,5 tot 50 meter gekregen. Op een rond
terrein van die grootte kunnen precies de zestien erven van 1,5, 2 en 2,5 roeden breed
worden ingepast die in de ontvangsten van het jaar 1369 worden gespecificeerd
(Schmidt, Archief Blois, 1982, 96, folio 4 verso). Ze lagen aan weerszijden van de
straat die het terrein in twee gelijke delen sneed en die tot op de dag van vandaag de
naam Molenwerf draagt. De straat werd eveneens in 1369 aangelegd nadat Jan van
Blois speciaal voor dat doel een huis aan de Oosthaven had aangekocht en laten
afbreken. Over de voormalige slotgracht werden twee bruggen gebouwd. Deze situatie
is tot op de dag van vandaag goed herkenbaar, met dit verschil dat het terrein van de
voormalige motte later nog een keer is vergroot ten koste van de gracht. Wanneer
dat is gebeurd, is niet bekend. Tegenwoordig varieert de diameter van de Molenwerf
tussen de 55 en 60 meter.
Henkjan Sprokholt
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Het kasteel
Het opvallendste verschil tussen het riddergoed nabij de Sint Janskerk en het kasteel
aan de oever van de IJssel is dat de burcht volledig in vergetelheid is geraakt, terwijl
de herinnering aan het kasteel juist zodanig is gekoesterd dat ze mythische proporties
heeft gekregen. De geheimzinnigheid waarmee het verdwenen kasteel was omgeven,
werd in de loop der eeuwen alleen maar vergroot door de bijzondere aandacht die
verschillende onderzoekers eraan hebben besteed. Was de ontdekking van de motte
al opwindend, een beschrijving van die van het kasteel lijkt in vergelijking daarmee
op een spannend jongensboek. Hier komen noodgedwongen alleen de hoofdzaken
uit de bouwgeschiedenis van het Goudse kasteel ter sprake.
In 1361 kocht graaf Jan van Blois een stuk grond aan de oever van de IJssel, waar
hij begon met de bouw van een kasteel tegen de al bestaande stadsmuur. De
bouwwerkzaamheden werden in 1385 afgesloten. Het kasteel werd in 1577 grotendeels
gesloopt en vervangen door een bolwerk dat naar zijn vorm de naam ‘De Punt’ kreeg.
Twee torens en een stuk van de voorgevel van het kasteel deden nog enkele eeuwen
dienst als opslag en stadsverdediging. Op het bolwerk verrees aan het eind van de
zestiende eeuw een windmolen en op de funderingen van het kasteel werd in 1631
een getijdenmolen gebouwd, de Grote Volmolen geheten. De laatste toren van het
kasteel werd in 1808 gesloopt (Buiskool, Kasteel, 1992).
Niet lang daarna kwam in 1826 bij funderingswerkzaamheden aan de Grote
Volmolen een ‘verwulfde ingang, loopende naar de kant van den IJssel’ aan het licht.
Deze ‘gang’ dwars op de volmolen had gemetselde wanden met nissen en zou hebben
doorgelopen tot onder de rivierbedding. Speculaties over de aard van die vondst
leidden tot nader onderzoek in 1881. De gang met een lengte van twintig meter werd
ook toen weer aangetroffen, maar het bleef bij die constatering. In 1901 stortte de
straat voor de Volmolen in en in het drie meter diepe gat werd de gang in de richting
van de rivier voor de derde en tot op heden laatste keer zichtbaar.
In 1937 haalde Gouda de landelijke pers toen een wichelroedeloopster de
aanwezigheid van niet één, maar van wel tientallen onderaardse gangen vaststelde.
Het jaar erop werd in het kader van een werkverschaffingsproject de spade ter hand
genomen. Een groot deel van het bodemarchief in het Houtmansplantsoen ging daarbij
ongedocumenteerd verloren. Slechts een paar foto's en een opgemetselde
torenfundering in het Houtmansplantsoen herinneren aan dit oudheidkundige avontuur.
Gangen werden zelfs op zes meter diepte niet gevonden.
Bij een verbouwing van de Grote Volmolen in 1981 stuitte de eigenaar, de heer
J. Smit, op een zware fundering. Hij besloot, mede op grond van de hardnekkige
verhalen over onderaardse gangen onder zijn huis, een nader onderzoek in te stellen.
Dit bescheiden voornemen liep enigszins uit de hand, vooral nadat hij hulp had
gekregen van zijn buurman, de heer J. van den Bergh. Beiden ontgroeven de ruimte
onder hun huizen net zolang tot ze elkaar ondergronds de hand konden schudden.
Uiteindelijk constateerden de beide buren voldaan dat hun woningen gefundeerd
waren op een zware muur en een parallel daaraan verlopende overwelfde ruimte.
Dankzij de berichtgeving in de plaatselijke pers kwam ook deze ruimte bekend te
staan als onderaardse gang. Slechts weinigen beseften dat er nu dus van twee gangen
sprake was: die onder de Grote Volmolen en nog een gang haaks daarop.
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Ook van archeologische zijde had men inmiddels belangstelling getoond voor de
kasteelresten. In de jaren zeventig voerde de Archeologische Vereniging Golda
onderzoek uit in het Houtmansplantsoen, op De Punt en nabij molen 't Slot
(Akkerman, Puntsgewijs, 1993, 101-102). Toen ook van gemeentelijke zijde meer
belangstelling ontstond voor de archeologische monumentenzorg, werd in 1990
opdracht gegeven de oudheidkundige waarde van het Houtmansplantsoen in kaart
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4 Gedeelte uit de stadsplattegrond van Jacob van Deventer (omstreeks 1562) met het kasteel, dat zes
torens heeft, waarvan een zonder spits. De Grote IJsseltoren rechts staat iets meer naar achteren, wat
overeenkomt met wat er over de bouwgeschiedenis bekend is. Rechts op de Goejanverwelledijk lijkt
een poortgebouw te staan en daarboven bij de brug naar het bolwerk in de singel nog een. Een derde
poortgebouw staat op de Oosthaven bij de gracht om het kasteelterrein.

te brengen. Daartoe werd gebruik gemaakt van een soort elektronische wichelroede,
een zogenaamd EM31-apparaat. Behalve grote verstoringen, waarschijnlijk als gevolg
van de graafwerkzaamheden in 1938, werden sporen van muurwerk en een zijl
gelokaliseerd (Lenselink, Houtmansplantsoen, 1993).
Nog hetzelfde jaar startte de gemeente een proefopgraving, uitgevoerd door de
vrijwilligers van Golda onder auspiciën van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig
Bodemonderzoek (Akkerman, Puntsgewijs, 1993, 102-119). Omdat de archeologen
alle tot dan toe vergaarde informatie wilden publiceren, riepen ze in 1992 de hulp in
van bouwhistorici om duidelijkheid te krijgen over de aard en de datering van de
gewelven onder de Grote Volmolen (Gruben, Restanten, 1993). Ook werden de
beschikbare afbeeldingen van het kasteel kritisch bekeken (Sprokholt, Afbeeldingen,
1993). Een jaar eerder was al een artikel verschenen over de bouwrekeningen van
het kasteel (Buiskool, Kasteel, 1992).
Ook nadien zijn nog delen van het kasteel onderzocht. Een opgraving tijdens een
verbouwing van Punt 9 in 1992 leverde in het geheel niets op. In 1993 werd onder
Oosthaven 69 een glimp opgevangen van een ronde fundering, maar de
omstandigheden waren zo slecht dat de vondst niet te interpreteren was. In 1994
werd op instigatie van Golda het stuk stadsmuur in het muurhuis Punt 2
bouwhistorisch onderzocht en gerestaureerd en ook daarbij zijn kasteelresten
aangetroffen. Onderzoek tijdens rioleringswerkzaamheden op de Oosthaven in 1992
heeft niets opgeleverd. In 1996 daarentegen kon eindelijk een flink deel van de
fundering van de Chartertoren worden bestudeerd (Projectarchief Archeologische
Vereniging Golda nummers 9201, 9202, 9205, 9215, 9315 en 9604).
Hoewel de kasteelresten al eeuwenlang in de belangstelling staan en er door zeer
velen meer of minder serieus naar de beschikbare bronnen is gekeken, is onze kennis
van het kasteel op dit moment nog altijd summier. Nog geen vijftien procent van de
plattegrond is bekend, van verbouwingen en uitbreidingen weten we nauwelijks iets
en het aanzien dat het kasteel door de eeuwen heen heeft gehad, is alleen in hoofdvorm
bekend.

De bouw
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Jan van Blois, kleinzoon en erfopvolger van Jan van Beaumont, kocht kort na de
stadsbrand van 1361 een aanzienlijk bouwterrein aan de oever van de Hollandsche
IJssel, naast de havenmonding. Het was bebouwd met hofsteden en de toen
waarschijnlijk twintig tot dertig jaar oude stadsmuur. Lange tijd werd aangenomen
dat het kasteel van vroeger datum was omdat in de rekeningen van de rentmeester
van de stadsheerlijkheid Gouda, de zogenaamde Bloise rekeningen, sprake is van
het ‘oude hof’ en van een ‘oude zaal’. Het oude hof is inmiddels geïdentificeerd als
het riddergoed van de Van der Goudes nabij de Sint Janskerk. Wat de oude zaal
betreft, toont K. Buiskool aan dat het begrip ‘oud’ in de rekeningen erg relatief is.
Met ‘oud’ wordt in de rekeningen een in 1361 gebouwde zaal onderscheiden van
een in 1368 in aanbouw zijnde zaal. Het woord ‘oud’ wordt in de rekeningen
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5 Het kasteel op een stadsgezicht van Braun en Hogenberg uit 1575, twee jaar voor de sloop.

herhaaldelijk in die betrekkelijke betekenis gebruikt. Bovendien wordt in een post
uit 1361 de aankoop van het bouwterrein door Jan van Blois verantwoord met de
woorden: ‘om... wat te tymmeren daer hi in wesen mochte als hi ter Goude quame’.
Buiskool concludeert daaruit en uit het feit dat Jan van Blois vóór 1361 logeerde bij
de pastoor of in het tolhuis, dat hij geen eigen huisvesting in Gouda had (Buiskool,
Kasteel, 1992, 30).
Merkwaardig genoeg zijn we beter geïnformeerd over de bouw dan over het
uiterlijk van het kasteel. Het bijzondere feit doet zich namelijk voor dat een groot
deel van de rekeningen van de graven van Blois bewaard is gebleven. Zo wordt in
een post over het rekeningjaar 1360-1361 de aankoop van de grond inclusief enige
huizen, erven, een stuk stadsmuur en een muurtoren verantwoord. Vanaf dat moment
verschaffen de rekeningen vrij nauwkeurige gegevens over de jaarlijkse vorderingen
op de bouwplaats (Schmidt, Archief Blois, 1982).
In een eerste bouwfase (1360-1364) werd de toren van de stadsverdediging, de
zogenaamde IJsseltoren, in gebruik genomen als woontoren. Dit zou de zuidoostelijke
hoektoren worden van het latere kasteel. De toren werd voorzien van een portaal en
een valbrug, waarschijnlijk over de stadsgracht die ernaast in de IJssel uitkwam.
Vlakbij deze toren lag toen nog een stadspoort, die waarschijnlijk ook een brug over
de stadsgracht had. Daarna verrees op de hoek van de Haven en de IJssel een nieuwe
toren, de Kleine IJsseltoren of Haventoren. In 1363 was deze al zo goed als voltooid
en tegen deze toren werd een woonvleugel opgetrokken. Vervolgens startte men met
de bouw van een tweede woonvleugel, de Grote Zaal, tegen de IJsseltoren. Om
daarvoor meer ruimte te scheppen werd de stadsmuur in de richting van de IJssel
verplaatst. In 1363 werd het gehele kasteelterrein, dus kasteel met bijbehorende
gronden, van een omringende gracht voorzien. Aan die gracht kwam de voorpoort
te staan.
De tweede bouwcampagne (1368-1375) begon met de bouw van een derde toren,
de Nieuwe Haventoren, op de noordwesthoek van de uiteindelijk rechthoekige
kasteelplattegrond. Deze toren werd een jaar later voorzien van een poort met een
valbrug. In de nog gedeeltelijk open ruimte tussen de Kleine IJsseltoren met
aansluitende woonvleugel en de Nieuwe Haventoren werden nieuwe onderkomens
gebouwd. Het kasteel had op dat moment drie torens en waarschijnlijk een L-vormige
plattegrond.
De derde en belangrijkste bouwfase (1380-1385) begon met het leggen van
fundamenten voor de noordelijke buitenmuur en twee nieuwe torens die in de
rekeningen de Grote Nieuwe Toren en de Kleine Nieuwe Toren genoemd worden.
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Tussen die twee torens werd een woonvleugel gebouwd, waarvoor overigens wel
eerst een deel van de amper twintig jaar oude Grote Zaal tegen de IJsseltoren moest
worden afgebroken. De daarbij vrijgekomen bakstenen werden hergebruikt. Het
kasteel had nu een rechthoekige plattegrond van ruwweg 30 × 70 meter. Het telde
vanaf dat moment al vijf of zes torens, want waarschijnlijk werd in deze laatste
bouwcampagne ook nog een rondeel in de stadsmuur tot kasteeltoren verbouwd.
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Dit rondeel duikt in 1368 voor het eerst in de rekeningen op en moet dus aan de
stadsmuur zijn toegevoegd toen deze in 1363 zuidwaarts werd verplaatst. Latere
omschrijvingen maken duidelijk dat het ongeveer halverwege de voorgevel gestaan
heeft. Tegen de noordzijde van het kasteel werd een slotgracht gegraven en met de
ontgraven grond werd een dijk opgeworpen. Buiskool laat de laatste fase doorlopen
tot in 1392, maar na 1385 is er niet meer gebouwd. In 1392 werd slechts een zijl door
de boomgaard van het kasteel gegraven (Buiskool, Kasteel, 1992).

Bewoning
Uit de rekeningen weten we dat het kasteel niet erg comfortabel was. Al tijdens de
bouw is regelmatig sprake van vocht, houtrot, schimmel en ongedierte. Het is niet
overdreven het bouwwerk als een somber en bedompt bakstenen gevaarte voor te
stellen dat op de hoek van de Haven en de IJssel dreigend uit het water oprees. Met
dit in het achterhoofd en de meldingen van verzakkingen en zelfs instortingen die
zich al tijdens de bouw voordeden, dringt zich het beeld op van een bouwwerk dat
voortdurend hersteld moest worden. Hoewel we dus nog de nodige bouwactiviteit
ten behoeve van onderhoud, maar ook verfraaiing mogen vermoeden, laten de
rekeningen ons op dat punt helaas in het ongewisse, omdat ze maar lopen tot 1397.
Het tot nog toe uitgevoerde archeologisch en bouwhistorisch onderzoek heeft echter
al minstens twee belangrijke verbouwingsdata aan het licht gebracht. Wel is het
aannemelijk dat het kasteel al in 1385 zijn grootste omvang had bereikt. Het lijkt
althans nooit te zijn uitgebreid, want ook op de stadsplattegrond van Jacob van
Deventer, gemaakt rond 1560, is het nog een rechthoekig kasteel met zes torens.
Het kasteel werd slechts af en toe bewoond. De eigenaren verbleven vooral in
Schoonhoven, Den Haag en andere bezittingen. Het Goudse kasteel werd onderhouden
door een kastelein die het bij een naderend bezoek van zijn heer in bewoonbare staat
bracht. Het is voornamelijk gebruikt als uitvalsbasis voor de valkenjacht. Vooral na
de dood van Guy van Châtillon in 1397, toen de heerlijkheid Gouda voor de tweede
keer, maar nu definitief aan de grafelijkheid in de persoon van Albrecht van Beieren
verviel, kwam er nauwelijks iemand meer. Eén uitzondering verdient vermelding en
dat is Jacoba van Beieren die met behulp van de Hoekse steden Gouda, Schoonhoven
en Oudewater nog enkele jaren standhield tegen Philips de Goede. In die periode,
van 1425 tot 1428, verbleef zij regelmatig op het Goudse kasteel. In 1572 nam
geuzenadmiraal Lumey zijn intrek in het kasteel. In die tijd zijn twee Goudse priesters
die om bescherming kwamen vragen op de binnenplaats van het kasteel gemarteld
en vermoord. Hun lijken werden achtergelaten in de tuin van het kasteel, en pas toen
er een regelrechte volksopstand dreigde weer vrijgegeven.

De sloop
In 1577 besloot het stadsbestuur over te gaan tot sloop van het kasteel. Het kasteel
was geen eigendom van de stad maar van de Staten van Holland en het besluit was
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dus wederrechtelijk. Dat is vrijwel zeker de reden waarom het stadsbestuur opdracht
heeft gegeven het besluit niet vast te leggen in de vroedschapsboeken. In de
minuut-vroedschapsboeken staat het echter wel, en ook latere besluiten van het
stadsbestuur maken duidelijk wie voor de sloop verantwoordelijk moet worden
gehouden (Tersteeg, Slooping, 1902). Desondanks kon de mythe postvatten dat de
Goudse bevolking het kasteel spontaan heeft gesloopt. Het stadsbestuur moest de
gang van zaken al spoedig verantwoorden aan jonkheer Van Swieten, de gouverneur
van de stad en de slootvoogd van het kasteel. Gouda verschool zich achter het
argument dat na een onverhoopte herovering van de stad door de Spanjaarden, de
Spaanse soldaten zich in het onneembare kasteel zouden kunnen verschansen. Maar
zo anti-Spaans was Gouda niet en net als andere steden - Gouda noemt Gent,
Antwerpen en Utrecht - maakte Gouda gebruik van de oorlogsomstandigheden om
verlost te worden van het kasteel en zijn eigenaar. De sloop van het kasteel en de
verbouwing van de te behouden delen werd zorgvuldig uitgevoerd en nam in totaal
vijf jaar in beslag. Bewaard bleven de gevel langs de IJssel, de Kleine IJsseltoren en
de Grote Nieuwe Toren.
Door tijdens de sloop de muuropeningen in de IJsselgevel te dichten en de gevel
te verbinden met het kort tevoren ten oosten van het kasteel aangelegde bolwerk De
Punt, kon men voorlopig de verdediging van de stad waarborgen.
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In 1582 werd tegen de stadsmuur door aanplemping een aanlegplaats gecreëerd, die
als tegenhanger van de Veerstal aan de andere kant van de Haven de Nieuwe Veerstal
werd genoemd. In 1593 werd de voormalige kasteelmuur tot een echte stadsmuur
verbouwd en vanaf 1605 bood een klein poortje naast de Kleine IJsseltoren de
mogelijkheid om van de Nieuwe Veerstal naar de Oosthaven te komen. In 1645 werd
de doorgang verbreed zodat er ook wagens door konden. De Kleine IJsseltoren werd
in gebruik genomen als zakkendragershuisje, maar viel waarschijnlijk in 1777 ten
offer aan verbreding van de Havensluis. Begin negentiende eeuw vielen het bolwerk
en het grootste deel van de stadsmuur onder de slopershamer. Over de Nieuwe
Veerstal en de haveningang heen werd in 1956 een verkeersweg aangelegd. Daarbij
werd de Nieuwe Veerstal enige tientallen meters verbreed ten koste van de
Hollandsche IJssel (Sprokholt, Vaart, 1995, 20).
Van de noordzijde van het kasteel bleef aanvankelijk de middelste of Grote Nieuwe
Toren gespaard. Aan het feit dat hier enige jaren de charters van het graafschap
Holland werden bewaard, dankt de toren na 1577 zijn nieuwe naam Chartertoren,
ook al verhuisden de charters zelf al in 1586 naar Den Haag. Tegen deze toren werd
in 1631 op de kelders van de noordelijke woonvleugel van het kasteel een
getijdenmolen gebouwd. Daartoe werd dwars door de kasteelresten een waterinlaat
gegraven. De kelders zelf werden door de molenaar in gebruik genomen.
Zeventiende-eeuwse en latere toevoegingen aan de kelder getuigen daarvan. In 1808
viel ook de Chartertoren onder de slopershamer en aan het eind van die eeuw werd
de ontbrekende hoek van de Grote Volmolen, waar de toren had gestaan, aangevuld.
In de kapconstructie van de volmolen is de standplaats van de Chartertoren dan ook
nog goed te zien.
Enkele jaren na de sloop van het kasteel verrees bovenop bolwerk De Punt een
standerdmolen. Dit was de voorganger van de huidige stellingmolen 't Slot uit 1832.
De ten noorden van het kasteel gelegen voorhof en het terrein van het in 1576
gesloopte minderbroederklooster heeft het stadsbestuur mogelijk willen inrichten als
havenkom of molenboezem. Dat lijkt althans te volgen uit een ontwerptekening die
in 1992 in het stadsarchief werd teruggevonden. De plannen zijn nooit uitgevoerd
en op het terrein verrezen sinds 1577 slechts enkele woningen. Daarvan staan de
huizen langs de Oosthaven en de Punt nog overeind, maar de overige bebouwing is
lang geleden verdwenen. Tegenwoordig vinden we op deze plaats het
Houtmansplantsoen (Sprokholt, Afbeeldingen, 1993, 55-56).

Beschrijving
Velen hebben getracht plattegrond en opstanden van het kasteel te reconstrueren op
basis van beschikbare afbeeldingen. Aangezien het meeste beeldmateriaal op fantasie
berust en niet op waarneming kunnen de resultaten van deze pogingen hier buiten
beschouwing worden gelaten. Geheel anders was de aanpak van K. Buiskool. Hij
heeft getracht het uiterlijk van het kasteel kort na de bouw te reconstrueren op basis
van de bewaard gebleven bouwrekeningen. Raadpleging van deze bron heeft
weliswaar enig inzicht gegeven in de ligging van de diverse onderdelen, maar heeft
niet tot een betrouwbare plattegrond geleid, vooral omdat is verzuimd de informatie
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uit archeologische en bouwhistorische waarnemingen te verwerken. Helaas is de uit
dit werk resulterende plattegrond een eigen leven gaan leiden (Buiskool, Kasteel, 34
en 35 en Janssen, Kastelen, 1996, 66). In de hierna volgende beschrijving van de
kasteelresten en poging tot interpretatie daarvan zijn de waarnemingen in het veld
wel opgenomen. Verder is gebruik gemaakt van de door Buiskool verzamelde
bouwhistorische gegevens en van twee betrouwbare afbeeldingen. Die twee
afbeeldingen zijn kort voor de sloop gemaakt. Behalve over de reeds genoemde
stadsplattegrond van Van Deventer, die ons globaal over het grondplan informeert,
beschikken we over het stadsprofiel van Braun en Hogenberg. Dit profiel met een
voorstelling van het kasteel vanaf de IJssel moet zijn gemaakt tussen 1572 en 1575,
maar werd steevast in 1585 gedateerd, dus enige jaren na de sloop. Er is geen enkele
reden de voorstelling af te doen als een fantasieprent, ook al is de interpretatie ervan
moeizaam.
De beschrijving begint halverwege de noordgevel met de Grote Nieuwe Toren,
later beter bekend als de Chartertoren, en gaat met de wijzers van de klok mee rond
het kasteel om te eindigen met de gebouwen binnen de kasteelmuren en enkele
opmerkingen over de voorhof.
Bij opgravingen in 1992 en 1996 werden delen van de fundering van de
Chartertoren blootgelegd. Bakstenen met formaten van 24 × 11 × 5,6 en 27 × 12 ×
5,1 centimeter
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6 Negentiende-eeuwse tekening van de ‘onderaardsche gang loopende van het Oude Kasteel onder
den IJssel door naar de overzijde’. De tekening lijkt met S te zijn gesigneerd en hoort waarschijnlijk
bij de waarneming die in 1826 is gedaan. Het is niet duidelijk of hier een kelder van het kasteel is
getekend, dan wel een kazemat van het latere bolwerk ter plaatse.

laten een datering tegen het einde van de veertiende eeuw toe. Dat komt overeen met
het bouwjaar 1380-1381 dat de grafelijke rekeningen geven voor de Grote Nieuwe
Toren. De diameter van de toren moet ongeveer 11,70 m geweest zijn, wat
overeenkomt met de maat die De Lange van Wijngaerden opgaf (Lange van
Wijngaerden, Beschrijving, 1817, 86). Dat geeft vertrouwen in zijn andere opgaven,
temeer daar hij de toren uit eigen waarneming kende. Hij gaf als totale hoogte
ongeveer 21 meter en een muurdikte van 2,70 meter. Op een torenromp van 13,50
meter hoogte rustte een 1,25 meter hoge opbouw. De spits was dan dus ruim zes
meter hoog. De vraag is nu of alleen de opbouw achtzijdig was of ook de torenromp,
vooral omdat de fundering duidelijk rond is. Alle afbeeldingen op stadsplattegronden
tonen ons echter duidelijk een achtzijdig torenlichaam en er lijkt weinig reden om
daaraan te twijfelen. Dat achtzijdige torens op een ronde fundering rusten, is geen
uitzondering (Chris Akkerman, Puntsgewijs, 1993, 119-121).
Oostelijk van de Chartertoren werd onder de noordgevel van de Grote Volmolen
bij de graafwerkzaamheden van de heer Smit een deel van de noordmuur van het
kasteel blootgelegd. De muur is plaatselijk ongeveer 2,30 meter dik, maar hij was
oorspronkelijk dikker, want de buitenzijde is weggehakt. Aangezien de oostmuur en
de Chartertoren, die beide tot dezelfde bouwfase kunnen worden gerekend, 2,50
meter dik zijn, nemen we aan dat ook de noordmuur zo dik is geweest.
Mogelijk is de muur tijdens of na de sloop van een laag natuursteen beroofd. Het
baksteenformaat varieert van 26,5 × 12,5 × 6 tot 25 × 12 × 5,5 centimeter en dat laat
net als bij de Chartertoren een datering in de tweede helft van de veertiende eeuw
toe. Uit de grafelijke rekeningen weten we dat ook deze muur rond het jaar 1380
gebouwd moet zijn. Over de binnenzijde van de muur komen we later te spreken
(Gruben, Restanten, 1993, 76).
In tegenstelling tot de noordmuur is de buitenzijde van de oostmuur over een
aanzienlijke lengte in het zicht gekomen. De muur is in verband gemetseld met de
noordoostelijke hoektoren en loopt vandaar zuidwaarts. Van de opgraving van 1938
is bekend dat de toren een binnenwerkse middellijn van bijna vijf meter had en een
muurdikte van ongeveer twee meter (Carlier, Slot, 1944, 13). De onderzijde van de
oostmuur is afgewerkt met harde Ledesteen of Vlaamse arduin. Dit kostbare
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bouwmateriaal zal hier tot iets boven de waterlijn zijn aangebracht om de muur beter
bestand te maken tegen de inwerking van het water en duidt dus op de aanwezigheid
van een slotgracht. Een slotgracht wordt inderdaad genoemd in de rekeningen,
namelijk in rekeningjaar 1380-1381 (Schmidt, Archief Blois, 1982, 108, 74 recto).
Omdat ook de noordoostelijke hoektoren een dergelijke natuurstenen
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7 Reconstructie van de noordelijke helft van de oostgevel van het kasteel met muurdammen aan beide
zijden van de veronderstelde brugkelder. De rechter muurdam sluit aan op de noordoostelijke hoektoren
van het kasteel.

bekleding op de waterlijn heeft gehad - te oordelen naar het uitbraakspoor op die
hoogte - liep die gracht niet alleen langs de noordgevel, maar rondom het kasteel.
In de oostmuur bevinden zich van noord naar zuid een kleine uitsparing, een
muurdam, een grote opening en nog een muurdam. Al deze onregelmatigheden zijn
in verband gemetseld en dateren dus uit één bouwfase en dat is, te oordelen naar het
verwerkte baksteenformaat, dezelfde als waarin de noordmuur tot stand is gekomen.
Van het verdere verloop van de oostmuur onder het wegdek van de Punt en de
aansluiting op de Grote IJsseltoren is niets bekend. Volgens De Lange van
Wijngaerden zou windmolen 't Slot gefundeerd zijn op een met puin gevulde toren
(Lange van Wijngaerden, Beschrijving, 1817, 100). Alleen de IJsseltoren komt
daarvoor in aanmerking, maar een toren ter plaatse van de molen past moeilijk in de
plattegrond van het kasteel zoals die thans bekend is.

8 De oostgevel van het kasteel naar het zuiden gezien. Op de voorgrond rechts is nog de veronderstelde
brugkelder te zien. In het midden bevindt zich de met natuursteen beklede muurdam. Daarachter
bevindt zich, onzichtbaar op de foto, de doorgang naar het keldergewelf. De wanden links en achter
vormen de fundering van Punt 15. Het spaarboogje tussen de brugkelder en het plafond van straatstenen
is een recente toevoeging.

De kleine uitsparing in de oostmuur bevindt zich direct bij de aansluiting op de
noordoostelijke hoektoren. Ze is ongeveer 85 centimeter diep en van binnen niet
afgewerkt met natuursteen. Het is het restant van een stortkoker die dienst heeft
gedaan voor enkele bovenliggende gemakken. In de ronde toren bevindt zich nog
een hardstenen afvoer die in de koker uitmondt. Het metselwerk boven de uitmonding
van de koker is nu verdwenen. Het werd oorspronkelijk gedragen door een latei,
waarvan aan één zijde nog een tweetal stelsteentjes te zien is in het metselwerk. Het
corresponderende oplegpunt aan de andere zijde van de koker is verdwenen.
De stortkoker is niet alleen uitgespaard in de muur, maar tegelijk in de muurdam
die direct aansloot op de hoektoren. Stortkoker en muurdam zagen er boven de latei
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van de stortkoker als één geheel uit. Dat het metselwerk op die hoogte in verband
gemetseld is geweest, ligt voor de hand, maar valt helaas niet meer te verifiëren. De
voorzijde van de muurdam is namelijk geheel weggehakt (Gruben, Restanten, 1993,
78-79).
Verder zuidwaarts bevindt zich een grote opening. De opening is 1,38 meter breed
en ongeveer 2,50 meter diep, dus even diep als de muur dik is. Het metselwerk is
sterk uitgespoeld. Aan beide zijden van de opening heeft zich een anderhalfsteens
dikke steensponning bevonden. Die aan de zuidzijde is nog intact, van die van de
noordzijde zijn alleen nog sporen zichtbaar. Ruim een meter boven de natuurstenen
waterlijst eindigt de sponning in een uitsparing in de muur. Net als bij de stortkoker
wordt dit bouwspoor geïnterpreteerd als het oplegpunt van een houten latei waarvan
de nerven nog duidelijk zichtbaar zijn in de kalkspecie. Bouwhistorici hebben de
opening geïnterpreteerd als de brugkelder van een smalle ophaalbrug voor voetgangers
en ruiters. Deze brug heeft dan toegang gegeven tot de IJsseldijk, waarvan uit
geschreven bronnen bekend is dat die midden op het kasteelterrein aanliep (Gruben,
Restanten, 1993, 79-82).
Naast de veronderstelde brugkelder bevindt zich een muurdam ter breedte van
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de al gesignaleerde muurdam met stortkoker naast de hoektoren. Deze muurdam is
intact bewaard gebleven en de voorzijde ervan blijkt volledig bekleed te zijn geweest
met Vlaamse arduin. De functie ervan is niet geheel duidelijk. Op grond van de dikte
van de kasteelmuur en het recht opgaande muurwerk van de muurdam mag getwijfeld
worden aan een functie als steunbeer. Voorlopig gaan we ervan uit dat de muurdam
deel heeft uitgemaakt van de architectuur van de brugkelder en een erboven gelegen
poort. Het geheel kan in een mezenkouw of torenachtige bekroning geëindigd zijn.
Ook doet de dubbele muurdam denken aan een eigenaardigheid van de architectuur
van dit kasteel die we uit een heel andere bron kennen. Nauwkeurige bestudering
van het iconografische materiaal heeft namelijk geleerd dat ook de voorgevel
waarschijnlijk muurdammen heeft gehad in de vorm van lisenen die bovenaan de
gevel waren verbonden door rondbogen. De muurdammen in de oostgevel doen aan
dergelijke lisenen denken. Contemporaine parallellen van dergelijke elementen in
de Nederlandse architectuur zijn evenwel schaars (Gruben, Restanten, 1993, 82 en
Sprokholt, Afbeeldingen, 1993, 47-48).
Tenslotte is na de sloop van het kasteel ten zuiden van de muurdam een flinke
bres geslagen in de oostmuur. De uitgehakte dagkanten zijn nadien hersteld met
nieuwere baksteen. Een nog aanwezig blok natuursteen direct naast de muurdam
lijkt er op te wijzen dat een reeds bestaande opening is vergroot. Een schietgat of
lichtspleet naast een poortgebouw is goed voorstelbaar (Gruben, Restanten, 1993,
82).
Wie iets wil zeggen over de zuidgevel, is vrijwel geheel aangewezen op de
plattegrond van Van Deventer en de prent in de atlas van Braun en Hogenberg. Geen
van beide is gemakkelijk te interpreteren, want de eerste is schetsmatig en de tweede
tamelijk onbeholpen. Bovendien zijn er nauwelijks archeologische en bouwhistorische
gegevens en ontbreekt informatie over verbouwingen in de vijftiende en zestiende
eeuw. We weten dus niet in hoeverre het beeld dat Van Deventer en Braun en
Hogenberg van het kasteel geven nog overeenkomt met de oorspronkelijke aanleg.
Toch geven hun afbeeldingen een globale indruk en het meest in het oog springend
op de prent van Braun en Hogenberg zijn dan de muurdammen en diepe nissen, een
architectonische eigenaardigheid die aan de resten van de oostgevel doet denken.
Voor een reconstructie van het grondplan van het kasteel is deze afbeelding
ongeschikt, omdat waarschijnlijk ook delen van de zijgevels zijn weergegeven en
niet duidelijk is waar de overgangen gezocht moeten worden (Sprokholt,
Afbeeldingen, 1993). Van Deventer is op dat punt iets betrouwbaarder. Hij tekent
een voorgevel met drie torens, waarvan de meest oostelijke tevens de grootste is.
Dat deze verder naar achteren staat, is in overeenstemming

9 Foto van het vijftiende-eeuwse tongewelf onder Punt 11-15, gezien naar het oosten. Op de voorgrond
is een van de dubbele spitsbogige verzwaringen van het gewelf te zien, die in de zeventiende eeuw
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zijn aangebracht. Op de achtergrond is de doorbraak in de veertiende-eeuwse oostgevel van het kasteel
te zien. De wand op de achtergrond behoort tot de fundering van Punt 15.

met wat we weten uit schriftelijke bronnen, namelijk dat in 1363 bij de bouw van de
Grote Zaal de stadsmuur naar het zuiden is verplaatst. De IJsseltoren is toen blijven
staan (Schmidt, Archief Blois, 1982, 92, 26 verso-30 verso).
In 1994 werd het laatste stuk nog bestaande stadsmuur aan de Nieuwe Veerstal
bouwhistorisch onderzocht en gerestaureerd. Grote verrassing bij dit onderzoek was
dat de kern van het muurwerk in het eerste kwart van de zestiende eeuw gedateerd
moet worden. Daarmee staan twee dingen vast: er zijn nog steeds bovengrondse
resten van het kasteel over en de voorgevel van het kasteel is in de zestiende eeuw
nog gerepareerd, verbouwd of vervangen. Kort na de sloop van het kasteel is de gevel
opnieuw bekleed, waarschijnlijk in 1593, getuige het jaartal op een ingemetselde
steen, die bij die gelegenheid eveneens werd gevonden (Van den Berg, Berichten,
1994).
De westzijde van het kasteel is de minst bekende van allemaal. Bij geen enkel
onderzoek, ook niet tijdens de rioleringswerkzaamheden op de Oosthaven in 1992,
is resultaat geboekt. Alleen van de Kleine IJsseltoren weten we vrij nauwkeurig hoe
hij er heeft uitgezien, omdat hij nog twee eeuwen is blijven staan als onderdeel van
de stadsverdediging en als onderkomen voor de zakkendragers. De rechthoekige
toren wordt afwisselend met een zadeldak en een schilddak weergegeven. Van
Deventer tekent tussen deze en de noordelijker gelegen Nieuwe Haventoren een
zachte oever. De kasteelmuur stond hier dus niet pal langs het water van de Haven,
maar de torens stonden daar wel. In de grafelijke rekeningen is sprake van de schade
die langsvarende schepen aanrichtten aan de torens. De prent van Braun en Hogenberg,
die ons in een onbeholpen perspectief waarschijnlijk een blik op de westzijde van
het kasteel gunt, geeft hier eveneens een begroeide oever weer. Van de Nieuwe
Haventoren weten we in het geheel niets (Akkerman, Puntsgewijs, 1993, 122-124).
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10 Het kasteel volgens A Lepelaar. Schilderij uit het begin van de achttiende eeuw in bezit van het
stedelijk museum Het Catharina Gasthuis (foto Tom Haartsen). Het lijkt erop dat de oostzijde is
weergegeven.

Daarmee zijn we terug bij de noordgevel van het kasteel. Hierboven kwam al het
gedeelte ten oosten van de Chartertoren ter sprake. Op grond van de plattegronden
van Van Deventer is altijd aangenomen dat die noordgevel ook westwaarts doorliep
tot aan de Nieuwe Haventoren en dat het kasteel dus geheel ommuurd was. Groot
was dan ook de verrassing in 1992 toen een opgraving in Punt 9 in het geheel niets
opleverde. Grondboringen en sonderingen maakten duidelijk dat ook op grotere
diepte geen muurwerk aanwezig was. Het lijkt er dus op dat de noordzijde deels open
is geweest (Projectarchief Archeologische Vereniging Golda nummers 9201 en 9604).
Ook over de indeling en zelfs meubilering van het kasteel zijn we enigszins
geïnformeerd. De grafelijke rekeningen vermelden de bouw en inrichting van tal van
vertrekken, zalen en andere gebouwen, maar het belangrijkste is toch wel dat het
binnenterrein van het kasteel lange tijd door een waterloop, het Molenwater, in tweeën
gedeeld is geweest. Het is vrijwel zeker dat het Molenwater het verlengde was van
de huidige gracht langs de Spieringstraat. Door de aanwezigheid van dat water zijn
een ‘voerborch’ in het westen en een ‘overste huus’ in het oosten ontstaan. Beide
waren een tijdlang met een brug verbonden. Of en wanneer het Molenwater gedempt
is, is niet duidelijk (Schmidt, Archief Blois, 1982, 110, folio 74 verso).
Blijkens de grafelijke rekeningen werd in 1361 de IJsseltoren als eerste bewoonbaar
gemaakt met onder andere een tijdelijk vertrek voor Jan van Blois. In 1363 kwam
een vleugel tegen de Kleine IJsseltoren gereed, waar de rentmeester zijn intrek nam.
Waarschijnlijk heeft dit gebouw langs de stadsmuur gestaan. In datzelfde jaar werd
gestart met de bouw van de Grote Zaal tegen de IJsseltoren, de eigenlijke behuizing
voor de kasteelheer. Van deze zaal, waarvoor de stadsmuur IJsselwaarts verplaatst
werd, krijgen we de indruk dat hij dwars op de stadsmuur was gebouwd, want twintig
jaar later blijkt een deel ervan de bouw van een vleugel langs de noordgevel in de
weg te staan. Maar eerst volgde in 1368 de bouw van een aantal vertrekken op de
voorburcht, waaronder een keuken en ook hier weer vertrekken voor Jan van Blois
zelf. Dat herhaalde verhuizen van de kasteelheer binnen zijn eigen kasteel zal voor
een deel te maken hebben gehad met de voortdurende bouwactiviteiten, maar de
bronnen lijken ook te suggereren dat het zuidelijke deel van het kasteelterrein
gedurende de bouw buitendijks gelegen was (Buiskool, Kasteel, 1992, 39).
Herhaaldelijk is sprake van wateroverlast en van bijzonder onaangename
leefomstandigheden. Wellicht werd met het oog daarop in 1384 begonnen met de
bouw van een noordelijke vleugel van twee verdiepingen langs de vier jaar eerder
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voltooide noordgevel. Een deel van de Grote Zaal moest daarvoor wijken. Van al
deze gebouwen is tot nog toe nauwelijks iets teruggevonden.
Een gedeelte van de binnenzijde van de noordgevel uit 1380 is nu in het zicht
gekomen. Het platvol gevoegde metselwerk blijkt nauwelijks aangetast. Het
zorgvuldige voegwerk kan erop duiden dat de ruimte achter de noordmuur in
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11 Plattegrond van de ‘onderaardse gang’ uit 1879.

gebruik is geweest als kelder, maar nadere aanwijzingen ontbreken. Achter de eerder
genoemde bres in de oostmuur strekt zich een bijna vijftien meter lange kelder met
tongewelf uit. De breedte is gemiddeld 3,20 meter en de kruin van het gewelf verheft
zich maximaal 2,15 meter boven de huidige klinkervloer. Deze ruimte ligt echter
niet tegen de noordgevel, maar enkele meters daarvandaan. De tussenliggende ruimte
is gevuld met aarde. We hebben hier dus duidelijk met een andere ruimte te maken
dan een kelder onder de in de rekeningen bedoelde zaal tegen de noordgevel. Dat
blijkt ook uit het beduidend kleinere steenformaat van 21 × 10 × 5 centimeter in de
wanden en het steensdikke gewelf. De kelder dateert uit de tweede helft van de
vijftiende eeuw en dat is veel later dan de noord- en oostmuur van het kasteel. Als
het echter klopt dat bij de stadsbrand van 1438 ook het kasteel ten prooi is gevallen
aan de vlammen, dan lijkt het erop dat we hier getuige zijn van de wederopbouw van
een deel van het complex (Lange van Wijngaerden, Beschrijving, 1817, 94).
In de noordwand van de vijftiende-eeuwse gewelfkelder bevindt zich ook nog
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12 Foto uit 1938 van de opgraving van ‘onderaardse gangen’ in de omgeving van het kasteel. Op de
voorgrond de ronde noordoostelijke hoektoren en links de fundering van de noordgevel. De opgravers
leggen een keldertje van een zeventiende-eeuws gebouwtje bloot.

een klein stuk ouder metselwerk. Het betreft de meest oostelijke zestig centimeter
die met de oostmuur van het kasteel in verband is gemetseld en die dus uit 1380 of
daaromtrent moet dateren. Het jongere metselwerk van de rest van de kelder sluit er
koud tegen aan. Waarschijnlijk vormt het oude metselwerk een verdikking van de
oostmuur ter plaatse van de veronderstelde brugkelder die daar even diep is als de
oostmuur dik. In de noordwand van de kelder zijn verder hier en daar wat gebroken
kloostermoppen hergebruikt, die vanwege hun onvolledige maten niet nauwkeuriger
gedateerd kunnen worden dan in de dertiende eeuw. Waar ze vandaan komen, is niet
duidelijk, maar wel weten we dat Jan van Blois zijn bouwmateriaal van overal vandaan
haalde en ook dat ter plaatse van het kasteel oudere hofsteden hebben gestaan die
door de kasteelheer zijn opgekocht en afgebroken.
De zuidwand van de kelder is vooral in het westen regelmatig gemetseld, maar er
zijn ook zeer rommelige gedeelten. Ongeveer in het midden van de wand bevindt
zich een dichtgezette doorgang. Dit is de ingang die in 1879 werd ontdekt. Toen was
er nog een gemetselde trap van vijf treden zichtbaar (Maaskant, Gangen, 1937, 11).
Achter deze doorgang bevindt zich de nu volgestorte ‘verwulfde ingang, loopende
naar de kant van den IJssel’ die in 1826, 1881 en 1901 aan het licht kwam. Wij
beschouwen die ‘gang’ voorlopig als een ander keldergewelf, mogelijk van de kelder
onder de rond 1380 verkleinde Grote Zaal. Het is dan een extra aanwijzing dat dit
uit 1363 daterende bouwdeel noord-zuid gericht was. Maar ook hierbij moeten we
bedacht zijn op latere verbouwingen.
Tot voor kort was niet bekend waar de westelijke begrenzing van de zaal tegen
de noordgevel en de later daarin gebouwde kelderruimte gezocht moesten worden.
Bij de opgraving van de Chartertoren in 1996 is echter een ongeveer drie meter dikke
muur uit het einde van de veertiende eeuw gevonden die we voorlopig als zodanig
interpreteren. De muur is met de toren in verband gemetseld en verloopt zuidwaarts.
Anders dan de kelder, dateert de muur dus uit 1380 of daaromtrent. Dat blijkt niet
alleen uit het verband, maar wordt ook bevestigd door het steenformaat van 26 ×
11,5 × 5,5 centimeter. De dikte van de muur kon niet goed worden vastgesteld door
de aanwezigheid van de Grote Volmolen. Al iets meer dan een meter zuidwaarts lijkt
de muur overigens te eindigen in een gat dat herinneringen oproept aan de
veronderstelde brugkelder in de oostmuur. Het onderzoek kon echter ook in zuidelijke
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richting niet worden voortgezet en de aanwijzingen zijn op dit moment te summier
om definitieve uitspraken over deze zijde van het gebouw te kunnen doen.
Nog even terug naar de kelder. Deze is na de sloop van het kasteel, net als de gevel
aan de IJssel, de Chartertoren en de Kleine IJsseltoren nog eeuwenlang in gebruik
gebleven. In het tongewelf zijn grote scheuren ontstaan. Alleen grof geweld kan ze
hebben veroorzaakt en het ligt voor de hand daarbij te denken aan de
sloopwerkzaamheden zelf. Bij het omtrekken van het muurwerk van het kasteel
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zullen grote delen op het gewelf terecht zijn gekomen. Toen men in 1631 besloot
om op de funderingen van het kasteel de nog bestaande volmolen te bouwen, heeft
men de gehavende constructie weer moeten stabiliseren. Daartoe werden vijf muurtjes
met dubbele spitsbogige openingen dwars onder het verzakte gewelf geplaatst. Ook
zal toen de bres in de oostmuur zijn geslagen om naar die kant een uitgang te hebben.
Een aantal van de dwarsmuurtjes is later, op een onbekend moment in de negentiende
eeuw, weer geheel of gedeeltelijk verwijderd om plaats te maken voor twee
gemetselde ruimtes. Ook een waterput in het westen van de kelder dateert uit deze
periode. Op een nog later, maar evenmin goed aanwijsbaar tijdstip zijn daar enkele
zinkbakken aan toegevoegd. Al deze latere toevoegingen zijn in verband te brengen
met het industriële gebruik van de kelderruimte en de erboven gelegen volmolen.
Tegen het einde van de negentiende eeuw zijn alle gewelven volgestort met grond
en puin dat er honderd jaar later door de heren Smit en Van den Bergh dus weer is
uitgegraven. Dat verklaart waarom er door hen vrijwel geen oudheidkundige vondsten
van betekenis zijn gedaan.
De opgraving in het Houtmansplantsoen in 1990 heeft nog de zuidelijke oever van
een oost-west verlopende zijl aan het licht gebracht. Het gaat daarbij met zekerheid
niet om de slotgracht uit 1380 en ook niet om de zijl rond de voorhof, gegraven in
1362, of om de in 1392 in de grafelijke rekeningen genoemde zijl door de boomgaard.
De gevonden zijl is namelijk veel ouder, minstens dertiende-eeuws, en heeft de gehele
kasteelperiode en ook nog een tijd daarna opengelegen. Het lijkt erop dat ook Van
Deventer de zijl op zijn plattegrond weergeeft. Waarschijnlijk hield de zijl verband
met de aanleg van de IJsseldijk tussen het midden van de twaalfde en dertiende eeuw
en diende hij om de ontwatering van het oostelijk deel van de stad te verbeteren (Van
Dasselaar, Geologie, 1993, 19). In dit verband kan ook nog melding worden gemaakt
van de vondst van een maximaal 70 centimeter brede muur die parallel aan de zijl
verliep. De muur is bekend van de stadsplattegrond van Braun en Hogenberg,
uitgegeven in 1585, en indirect ook uit schriftelijke bronnen. De vroedschapsboeken
berichten namelijk dat men na de sloop van het kasteel te kampen had met
grondverschuivingen. Waarschijnlijk werd de zijl pal achter het kasteel bedreigd en
moest een keermuur dichtslibbing voorkomen (Akkerman, Puntsgewijs, 1993,
109-113).

Tot slot
Het blijkt niet eenvoudig om op basis van zeer uiteenlopende en onvolledige bronnen
een beeld te schetsen van het kasteel dat twee eeuwen lang bij de havenmonding op
de oever van de IJssel heeft gestaan. Daarbij moet ook rekening worden gehouden
met tussentijdse verbouwingen. Dat die er zijn geweest en dat die soms de omvang
van herbouw van aanzienlijke delen van het kasteel hebben aangenomen, is misschien
wel het belangrijkste wat de bouwhistorische waarneming in 1992 heeft geleerd. Bij
die gelegenheid kwam namelijk vast te staan dat de hele kelder, die door de heren
Smit en Van den Bergh is blootgelegd, uit het midden van de vijftiende eeuw dateert.
Voor een verbouwing in die tijd heeft ook de opgraving in het Houtmansplantsoen
in 1990 een aanwijzing opgeleverd. Vijf stukken van een natuurstenen schouw, die
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toen aan het licht kwamen, dateren uit het midden van de vijftiende eeuw. De
fragmenten zijn zo goed als zeker afkomstig van het kasteel en na de sloop in een
zeventiende-eeuwse ophogingslaag terechtgekomen. Voor de herkomst uit het kasteel
pleiten de datering, de rijke uitvoering en de vindplaats (Van den Berg, Schouw,
1993). Daarnaast leerde bouwhistorisch onderzoek van de stadsmuur in 1994 dat de
zuidgevel van het kasteel, of althans een deel ervan, in de eerste helft van de zestiende
eeuw moet zijn vernieuwd. Daarmee hebben we overtuigende aanwijzingen voor
minstens twee ingrijpende verbouwingen in de kasteelperiode. Uiterlijk en indeling
van het complex kunnen in de loop van twee eeuwen dus aanzienlijk zijn gewijzigd.
Dat dit inderdaad het geval was, blijkt wel uit de ligging van het vijftiende-eeuwse
keldergewelf in het midden van het kasteelcomplex in plaats van tegen de noordmuur.
Een groot gebouw op die plaats laat zich niet in verband brengen met informatie uit
de grafelijke rekeningen. Het blijkt dus heel gevaarlijk om de grafelijke rekeningen
uit de veertiende eeuw te koppelen aan latere afbeeldingen, en Buiskools conclusie
dat het kasteel zich op de kaart van Van Deventer vertoont zoals het rond 1385 is
opgeleverd, moet dan ook worden herzien (Buiskool, Kasteel, 1992, 41).
Henkjan Sprokholt
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De ruimtelijke ontwikkeling van Gouda in de middeleeuwen
Gouda is een goed voorbeeld van een polderstad. De ruimtelijke structuur van de
stad is in sterke mate bepaald door het patroon van de wegen en waterlopen in de
voorstedelijke fase van het stadsgebied. Dit patroon werd gevormd toen het natuurlijke
landschap werd ontgonnen. In de loop van de tijd zijn er voor de aanleg van de stad
vele wijzigingen in dit patroon aangebracht. Daarnaast zijn er typisch stedelijke
elementen aan de basisstructuur van het voorstedelijke landschap toegevoegd, zoals
de Haven.
Met de aanleg van de Haven begint in het derde kwart van de dertiende eeuw de
vorming van de stedelijke nederzetting Gouda. Daarna heeft de stad zich in ruim een
eeuw ontwikkeld tot de omvang van de huidige binnenstad. De snelle uitbreiding
van het bebouwde stadsgebied werd omstreeks het midden van de veertiende eeuw
afgesloten met de aanleg van de stadsbuitengrachten. Het patroon van straten, wegen
en waterlopen, zoals wij dat nu kennen, was toen reeds vrijwel volledig aanwezig.
Tegen het einde van de veertiende eeuw waren er ruim negenhonderd huizen
binnen de omwalling. Het inwonertal kan dan geschat worden op 4500 tot 5000. Aan
het einde van de middeleeuwen was dit aantal verdubbeld. Deze groei van de
bevolking heeft in de vijftiende eeuw een sterke verdichting van de bebouwing in
de huidige binnenstad tot gevolg gehad. Aan de randen van de binnenstad werden
in de vijftiende eeuw grote terreinen in beslag genomen door nieuwe
kloostergemeenschappen.
De verdichting van de bebouwing, de aanleg van de kloosterterreinen, maar vooral
ook de bouw van stenen huizen en de aanleg van stenen kademuren in de grachten
heeft in deze periode het stadsbeeld sterk veranderd. Deze ontwikkeling resulteerde
omstreeks het midden van de zestiende eeuw in de plattegrond die kartograaf Jacob
van Deventer in 1562 tekende.

De verkavelingen in de Gouwedelta rond 1250
De stad Gouda is ontstaan bij de uitmonding van de Gouwe in de Hollandsche IJssel.
Langs de Hollandsche IJssel en vanuit deze rivier langs de Gouwe zette zich
landinwaarts klei af. Maar afgezien van dit kleidek ligt in de directe omgeving van
Gouda het veen aan de oppervlakte. In de natuurlijke situatie - vóór de ontginning
en bewerking door mensenhand - lag het veen landinwaarts hoger dan de klei aan
de randen van de rivieren. Het latere stadsgebied bij de uitmonding van de Gouwe
zal daarom in die tijd relatief laag hebben gelegen.
De verkaveling van de ontginning Korte Akkeren, gelegen ten zuidwesten van de
huidige binnenstad, lag evenwijdig aan de dijk langs de Hollandsche IJssel. Dit gebied
vormde daarmee een uitzondering op alle andere ontginningen in deze omgeving.
De verkavelingen van Korte Akkeren liggen in dezelfde richting als de perceelgrenzen
aan de westzijde van de Hoge Gouwe en de perceelgrenzen van de Keizerstraat. En
deze richting bepaalt ook de Nieuwehaven en de Turfmarkt. Aan de oostzijde van
de Haven lopen de percelen parallel aan die van de ontginning Willens. De Markt
met de gebogen rooilijn aan de noordzijde - eertijds ‘Regenboog’ genaamd- vormt
een verbindingsschakel tussen de eerder genoemde stadsdelen. De voorstedelijke
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verkaveling is in dit gebied niet te reconstrueren aan de hand van kaartmateriaal,
waaronder de oudste kadastrale minuut uit 1828. Een
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reconstructie is wel mogelijk voor het gebied aan beide zijden van de Haven. Daar
loopt de parcellering evenwijdig aan de Lange Tiendeweg. Aan de oostzijde van de
Haven is deze richting terug te vinden bij de kapel van het Catharina Gasthuis. In de
zeventiende eeuw lag aan de noordzijde van deze kapel een houten koker waardoor
water vanuit de Goudse grachten in de Haven werd geloosd. Het is mogelijk dat in
de voorstedelijke tijd op die plaats een kavelsloot heeft gelegen. Evenzeer is het
mogelijk dat de sloot, die lag tussen de bebouwing aan de zuidzijde van de Markt
en de Koster Gijsensteeg, toen al aanwezig was. Deze sloot wordt vermeld in de
vijftiende eeuw (Visser, Stadscentrum, 1996, 7). De richting van deze twee sloten is
bovendien terug te vinden aan de westzijde van de Haven bij de voormalige Cijnssteeg
tussen de panden Westhaven 9 en 11 en bij de erfscheidingen van de percelen aan
de Peperstraat ten zuiden van de Kuiperstraat. Het gebied aan beide zijden van de
Haven, met de hierboven aangegeven richting van de verkaveling, zal ontgonnen
zijn vanuit het gebied van Willens.
De loop van de natuurlijke Gouwe in het latere binnenstadsgebied is moeilijk vast
te stellen. Zelfs het gedeelte tussen het Bolwerk en de Donkere Sluis mag niet zonder
meer worden vereenzelvigd met de natuurlijke bedding van de Gouwe. Vooral het
gedeelte van de Gouwe tussen de Keizerstraat (inclusief de bocht) tot de Donkere
Sluis doet, mede gezien de richting van de aangrenzende parcelleringen, kunstmatig
aan. Het is ook niet duidelijk of er een natuurlijke bedding van de Gouwe ten zuiden
van de Sint Janskerk heeft gelegen, althans kort na het midden van de dertiende eeuw,
ten tijde van de stadswording. Een oude bedding ten noorden van de huidige Sint
Janskerk langs de zuidzijde van de Markt (eertijds Oudelle) lijkt meer voor de hand
te liggen. Indien de gracht langs de Spieringstraat deel heeft uitgemaakt van een
Gouweloop (Buiskool, Ruimtelijke ontwikkeling, 1988, 8), zal het ook hier gaan om
een kanalisatie van een oudere (natuurlijke) bedding.
Het is de vraag of de gebogen lijn van de bebouwing aan de noordzijde van de
Markt een gevolg is van een kunstmatige ingreep ter uitvoering van
stedenbouwkundige plannen, of een natuurlijke oorsprong heeft. Bij een natuurlijke
oorsprong ligt het voor de hand te denken aan de loop van de Gouwe. Misschien
wijst de naam ‘Regenboog’ in die richting, want ook in Utrecht werd in de
middeleeuwen de Kromme Nieuwegracht als ‘Regenboog’ aangeduid. Ter plaatse
van het noordelijke en oostelijke gedeelte van deze gracht lag in de vroege
middeleeuwen de bedding van de Rijn (De Bruijn, Husinghe ende Hofstede, 1994,
173). De bochtige sloot tussen Achter de Vismarkt en Groenendaal, zoals die staat
aangegeven op het oudste kadastrale minuutplan (1828), kan eveneens een gedeelte
van een oude Gouweloop zijn. Zelfs als deze veronderstellingen juist zijn, dan nog
is het onmogelijk vast te stellen wanneer deze gedeeltes stroombeddingen van de
Gouwe waren.

Het oudste stadsgebied
De ruimtelijke ontwikkeling van Gouda begint met de aanleg van de Haven en met
de uitgifte van huiserven aan weerszijden. Dit nieuwe ruimtelijke element werd
aangelegd op landerijen die direct grensden aan de vestiging van de heren Van der

Wim Denslagen, Gouda

Goude, de Molenwerf, waarbij ook een boomgaard lag, dichtbij de latere Peperstraat.
In 1335 werd het noordelijke gedeelte van de Peperstraat nog aangeduid als
‘Boomgaardstraat’. Ook de benaming ‘Voorhofstede’ voor de erven bij de Donkere
Sluis wijst erop dat dit gebied in de voorstedelijke tijd deel uitmaakte van het domein
van de Van der Goudes (Visser, Keizerstraat, 1994, 19 en 25).
In aansluiting op het graven van de Haven werd een deel van de oude kavelsloten
van de ontginning Willens oostwaarts verlegd. Hierdoor was het mogelijk aan de
oostzijde van de Haven, op het zuidelijke uiteinde bij de latere Minderbroederstraat,
huiserven aan te leggen met een diepte van ruim 50 meter. De breedte van de nieuw
uitgezette erven zal doorgaans drie roeden (ongeveer 11,50 meter) zijn geweest.
De nieuwe Haven werd in open verbinding gebracht met de Hollandsche IJssel
en om de Haven heen werden kaden aangelegd ter kering van het buitenwater. In de
Gouwe werd ter plaatse van de Donkere Sluis een dam gelegd. In deze dam werd
enige tijd later een sluis gebouwd ten behoeve van de scheepvaart. Deze sluis, de
Donkere Sluis geheten, wordt voor het eerst in 1321 vermeld (Geselschap, Ruimtelijke
ontwikkeling, 1972, 31).
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De aanleg van de Haven en de uitgifte van de eerste huiserven aan beide zijden
dateren waarschijnlijk uit het derde kwart van de dertiende eeuw. De drijvende kracht
achter de stadswording kan de in 1243 vermelde Dirk van der Goude geweest zijn.

De uitbreiding van de stedelijke nederzetting
De registers van de hofstedengelden vormen de belangrijkste bron voor onze kennis
van de vroegste ruimtelijke ontwikkeling van de stad. Het oudste register dateert uit
omstreeks 1390 (Meilink, Rekenkamer, 1946, nummer 722d) en het daarop volgende
is van omstreeks 1580 (Geselschap, Gasthuizen, 1966, nummer 622).
Hofstedengelden, ook wel aangeduid als ‘hofstedehuur’ of ‘'s heerentijns’, zijn
een vorm van grondbelasting die door de grondeigenaar werd bedongen bij de uitgiften
van huiserven. De bij die uitgiften vastgestelde hoogte van het tarief van de
hofstedengelden was gerelateerd aan de breedte van de huiserven aan de straat of de
weg. Dit tarief is tot 1945 gelijk gebleven. Een dergelijke vaststelling voor de
eeuwigheid was in de middeleeuwen gebruikelijk. In de stadsrechtoorkonde van
Delft (1246) was zelfs uitdrukkelijk in een aparte bepaling vastgelegd dat de graaf
de pacht van de erven binnen de stadsvrijheid nooit zou verhogen: ‘Nec ego quidem
vel quisquam successorum meorum pactum hereditatis oppidanorum meorum infra
libertatem de Delf iacentis potero in posterum augere’ (Kruining, Stadsrechtoorkonde,
1996). In het oudste keurboek van Delft uit het begin van de vijftiende eeuw werd
deze bepaling als volgt vertaald: ‘Noch ic noch nyement mire nacomender en sellen
mogen meerren den pacht oft hure van den erve mire poirter dat binnen der vrihede
van Delf leghet’ (Niermeyer, Delft, 1944, 125, nummer 58).
Aan de hand van de hoogte van het tarief van de hofstedengelden per strekkende
roede kunnen in de binnenstad van Gouda een drietal gebieden onderscheiden worden.
In deze aaneengesloten gebieden moesten 54 penningen aan tijns worden betaald
voor huiserven met een breedte aan de straat van respectievelijk drie roeden,
tweeënhalve roede en drie roeden. In deze gebieden was het bedrag per strekkende
roede respectievelijk 18, 21,6 en 18 penningen. Percelen met een breedte van 3 roeden
komen in het oudste stadsdeel voor: de Haven, delen van de Peperstraat en van de
Spieringstraat. Percelen met een breedte van 2,5 roede bevinden zich aan het
noordelijk gedeelte van de Peperstraat, aan de Hoge Gouwe, de Markt (oorspronkelijk
te onderscheiden in de Koestraat, Regenboog en Oudelle) en aan de Groenendaal.
Deze maat is afgeleid van de breedte van de percelen in de Korte Akkeren met een
breedte van tien roeden, die zich in de voorstedelijke tijd uitstrekten tot de Gouwe.
Huiserven in de overige delen van de binnenstad moesten, voorzover deze
tijnsplichtig waren, 18 penningen per roede opbrengen. In deze gebieden waren de
erven waarvoor 54 penningen aan tijns moesten worden opgebracht 3 roeden breed
aan de straat, evenals in het oudste stadsdeel.
Na de uitgifte van de huiserven aan de Haven werden percelen in de zuidelijke
gedeelten van de Peperstraat en de Spieringstraat uitgegeven. De uitgifte van erven
aan de Oosthaven ten westen van de Molenwerf vormde daarnaast het sluitstuk van
de verkaveling aan beide zijden van de Haven. De hofstedengelden voor deze erven
waren vele malen hoger dan die voor de andere erven aan de Haven moesten worden
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opgebracht. Het hogere bedrag wijst op een latere uitgifte. Het terrein waarop het
Catharina Gasthuis zou worden gebouwd, was tijnsvrij.
Uit het feit dat de erven aan de Oosthaven bij de Molenwerf werden uitgegeven,
is mogelijk af te leiden dat de burcht van de heren Van der Goude toen, mogelijk
omstreeks 1280, zijn verdedigende functie had verloren. De familie zal in de tweede
helft van de dertiende eeuw gehuisvest zijn geweest op een terrein dat in de veertiende
eeuw nog als ‘Hof’ werd aangeduid. Het lag ter plaatse van de huidige Vroesentuin.
De uitbreiding van de stedelijke verkaveling en bebouwing zal vervolgens plaats
hebben gevonden in het gebied met een tijns van 21,6 penningen per roede. Gezien
de eerder aangegeven relatie tussen de erven aan de Hoge Gouwe en de voorstedelijke
verkaveling van de Korte Akkeren bij de Hoge Gouwe, zal de uitbreiding van de
stedelijke bebouwing in eerste instantie plaats gevonden hebben langs de Hoge
Gouwe. Vervolgens zullen percelen ter bebouwing uitgegeven zijn langs de westzijde
van de huidige Markt, destijds Koestraat genaamd. Deze straat lag in het verlengde
van de Kleiweg, de uitvalsweg naar Bloemendaal. De vroegste
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vermelding van bebouwing aan de Koestraat is van 1314. Spoedig daarna zal de
bebouwing langs de andere zijden van de Markt zijn gevolgd. De vroegste vermelding
van Oudelle is van 1330, van de Regenboog uit 1331 (Geselschap, Ruimtelijke
ontwikkeling, 1972, 42).
In hoeverre de bebouwing zich toen uitgestrekte langs de Lage Gouwe is niet
duidelijk. In de bocht van de Lage Gouwe lag nog in het derde kwart van de veertiende
eeuw het leengoed van ridder Jan van der Goude. Dit werd pas in 1378 verkaveld
(Geselschap, Ruimtelijke ontwikkeling, 1972, 44). Het is mogelijk dat langs de Lage
Gouwe al de in voorstedelijke tijd bebouwing heeft gelegen in het toenmalige gebied
van Tevecoop. Langs de Gouwe lag daar in de eerste helft van de veertiende eeuw
de Molensteeg (Rollin, Rechtsbronnen, 1917, 38), in 1367 en 1371 vermeld als de
Oude Molensteeg. Deze steeg liep naar de molen, die stond op de hoek van de
Turfmarkt en de Lage Gouwe bij het Verlaat. Ook dit Verlaat wordt in 1367 vermeld.
Deze fase in de stadsontwikkeling dateert uit de laatste decennia van de dertiende
eeuw en uit het begin van de veertiende eeuw. De bebouwing aan de Hoge Gouwe
dateert waarschijnlijk uit de jaren tachtig van de dertiende eeuw, ten tijde van Sophie
van der Goude en haar echtgenoot Jan van Renesse, toen het tolrechts in 1282 werd
verruimd (Buiskool, Ruimtelijke ontwikkeling, 1988, 52).
Een nieuwe fase in de stedelijke ontwikkeling begon toen Jan van Henegouwen
in 1308 met Gouda werd beleend. Onder zijn bewind, dat tot 1356 duurde, werden
waarschijnlijk de hierboven genoemde ‘bredere’ erven van drie roeden uitgegeven
waarvoor, evenals in het oudste stadsgebied, 54 penningen aan hofstedengeld moesten
worden opgebracht. Het bedrag van 18 penningen per roede was ook gangbaar voor
de percelen in het gebied van de Keizerstraat, dat in 1335 door Jan van Henegouwen
in leen werd uitgegeven aan Jan de Clerck.
Omstreeks het midden van de veertiende eeuw, ten tijde van de aanleg van de
stadsbuitengrachten (Buiskool, Ruimtelijke ontwikkeling, 1988, 65) was het
stratenplan in de binnenstad vrijwel voltooid.

Omgrachting en ommuring
Het is niet waarschijnlijk dat de singelgracht uit het midden van de veertiende eeuw
een voorganger had. De grachten van de Turfmarkt en de Raamgracht kunnen moeilijk
een verdedigende functie hebben gehad, want ze sluiten bij de Gouwe niet op elkaar
aan. Het is ook de vraag of het vervolg ervan in oostelijke richting, de gracht langs
de Zeugstraat, ooit een verdedigingsgracht is geweest. De Raamgracht werd
vermoedelijk gegraven voor de afwatering van het gebied van de Korte Akkeren,
nadat langs de huidige Hoge Gouwe huiserven waren uitgegeven. In de Keur op de
Waterschappen uit omstreeks 1340 (met latere aanvullingen) wordt de Nieuwehaven
aangeduid als ‘die grafte om die Goude’ (Rollin, Rechtsbronnen, 1917, 36-39).
Kennelijk vormde deze gracht, of een voorganger van de huidige gracht, toen de
grens van het stedelijke gebied.
Kort voor 1350 is men begonnen met de aanleg van de stadsbuitengrachten en de
ommuring van de stad. De Kattensingel en de Blekerssingel bestonden al in 1354
(Buiskool, Ruimtelijke ontwikkeling, 1988, 65). De andere stadsbuitengrachten zullen
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ook uit de eerste helft van de jaren vijftig van de veertiende eeuw dateren. Het
terugbuigen van de Turfsingel bij de Bogen is opvallend. De Mallegatsluis ligt
hierdoor vrijwel in het verlengde van de voormalige Raamgracht. Het gebied ten
zuiden van de Bogen werd in de veertiende eeuw aangeduid als de ‘Zoodslag’, dat
wil zeggen een gebied waar klei afgegraven mocht worden. Daardoor was het bewuste
gebied in de veertiende eeuw, ten tijde van de aanleg van de stadsbuitengrachten,
laag gelegen, wat ook valt af te leiden uit de naam ‘Liesdellen’ voor het gebied tussen
de Bogen en het westelijke gedeelte van de Kuiperstraat (Visser, Keizerstraat, 1994,
23 en 25).
In 1352 gaf Jan van Henegouwen de stad toestemming belastinggelden aan te
wenden voor de aanleg van de vesten en ‘anderszins’. Met dit laatste kan de ommuring
van de stad bedoeld zijn. De eerste vermelding van torens en muren is uit de jaren
1360-1361.

Latere ontwikkelingen
Aangezien het aantal huiserven van het huidige stadscentrum tussen 1375 en 1828
vrijwel gelijk is gebleven, vormt het kadastrale minuutplan een betrouwbare
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ondergrond voor de poging de veertiende-eeuwse situatie te reconstrueren (Visser,
Stadscentrum, 1996).
De vroegste vermelding van het marktveld dateert van 1368 (Ibelings, Markt,
1996, 50). Dit gebied behoorde toe aan de stadsheer, graaf Jan van Blois. Diens broer
Guy gaf het in 1395 aan de stad in erfpacht. Een voorwaarde hierbij was, dat op ‘onse
plaetse ende marctvelt alleen ene halle, wanthuus, raedhuus ende vleischuus’ gebouwd
mochten worden. Een wanthuis wordt overigens al in 1357 vermeld (Buiskool,
Ruimtelijke ontwikkeling, 1988, 55). Het is de eerste vermelding van een gebouw
met een bijzondere bestemming in Gouda. Dit wanthuis was gelegen aan de oostzijde
van het marktveld bij de Kerksteeg (Ibelings, Markt, 1996, 50). Bij de stadsbrand
van 1361 is het gebouw verloren gegaan.
De vroegste vermelding van een raadhuis is van 1400. Dit gebouw lag aan de
westzijde van het marktveld, toen Koestraat genoemd, bij de noordelijke hoek van
de Korte Groenendaal.
In het stadscentrum lag - niet ver van de Sint Janskerk - de parochieschool die
voor het eerst in 1366 wordt genoemd. De school lag ter plaatse van de huidige huizen
Lange Tiendeweg 2 en 4. In 1407 verhuisde de school naar de noordoostzijde van
het marktveld, toen ‘Regenboog’ geheten.
In het vroegste register van de hofstedengelden van omstreeks 1390 staat een
kleine post betreffende negen erven ‘Achter de kerk’. Deze percelen lagen ter plaatse
van het huidige koor van de Janskerk. Ze werden in het begin van de vijftiende eeuw
aangekocht ter uitbreiding van het kerkhof. Deze uitbreiding was noodzakelijk
geworden door de bouw van de aanzienlijk grotere kerk, die in 1413 werd ingewijd.
In 1369 gaf de stadsheer, Jan van Blois, zestien erven op de Molenwerf uit. Dwars
over de Molenwerf werd een straat aangelegd, die een nieuwe verbinding vormde
tussen de Oosthaven de Spieringstraat. Hiertoe werd een huis aan de Oosthaven
gesloopt. De Keur op de Waterschappen uit omstreeks 1340 (Rollin, Rechtsbronnen,
1917, 37) vermeldt niet alleen de waterlopen in de stad, maar ook de boomgaard die
bij het Hof hoorde. Deze boomgaard lag ter plaatse van het huidige Willem
Vroesenplein. Tussen deze boomgaard en het kerkhof van de Sint Jan liep een gracht
die in 1361 met de term ‘vaart’ werd aangeduid. Mogelijk was deze gracht ooit
gebruikt voor scheepvaartverkeer vanuit het achterland.
De laatste grote stedenbouwkundige ingreep in het stadscentrum was de aanleg
van de Nieuwstraat omstreeks 1580. Voor die tijd liepen de percelen van de
Westhaven in noordelijke richting door tot aan het water van de Gouwe.
J.C. Visser
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Het verdwenen landschap buiten de singels
Het stratenpatroon in de binnenstad, zoals Jacob van Deventer dat in 1562 op de
kaart van Gouda in opdracht van de koning van Spanje heeft getekend, is tot nu toe
in grote lijnen hetzelfde gebleven. Dat geldt niet voor het middeleeuwse landschap
buiten de singels, want dit is door latere stadsuitbreidingen bijna geheel verdwenen.
Dat verdwenen landschap kan met behulp van oude kaarten goed worden
gereconstrueerd. Een aantal oude landschappelijke elementen is zelfs in de latere
stadsuitbreidingen nog te herkennen. Het verdwenen landschap ligt ten noorden van
de Hollandsche IJssel en wordt ruwweg begrensd door Moordrecht, Waddinxveen,
Reeuwijk, Sluipwijk en Haastrecht.

De geomorfologie
Gouda ligt in het Utrechts-Hollands veengebied en is ontstaan langs de Gouwe, waar
deze uitmondt in de Hollandsche IJssel. Naast de klei, die langs de Hollandsche IJssel
en de Gouwe is afgezet en een stevige ondergrond biedt, rust het grootste deel van
de stad op een slap veendek van tien tot twaalf meter dikte, hetgeen de nodige
problemen oplevert bij aanleg en onderhoud van bouwwerken en infrastructuur.
Gelukkig is de basis, waarop dit veendek zich ontwikkelde, een stevige ondergrond
van pleistoceen zand en grind, waarvan bij het onderheien dankbaar gebruik wordt
gemaakt.
Het Utrechts-Hollands veengebied maakte ooit deel uit van een veengebied, dat
zich uitstrekte van Vlaanderen tot in Friesland. Dit veengebied, het Hollandveen, is
ontstaan in het Holoceen. Dit is het jongste geologische tijdvak, dat ongeveer
tienduizend jaar geleden begon, toen klimaatsverbetering een einde maakte aan het
Pleistoceen, het tijdvak van de ijstijden. Sedertdien is, afgezien van enkele
schommelingen, het klimaat vrijwel niet veranderd.
Aan het einde van het Pleistoceen bestond de bodem van dit deel van Nederland
uit zand en grind. De zeespiegel lag toen ongeveer 45 meter beneden Normaal
Amsterdams Peil (NAP is het gemiddelde zeeniveau) en de kustlijn liep ver ten
noordwesten van Nederland. Door de temperatuurstijging smolt het landijs en steeg
de zeespiegel snel, vooral in het begin van het Holoceen. Omstreeks 5500 voor onze
jaartelling is de huidige kustlijn tot stand gekomen.
Op de pleistocene gronden werd onder invloed van de zeespiegelstijging en de
hiermee samenhangende stijging van het grondwater, sediment afgezet. In het
kustgebied bestond dit sediment uit afwisselend klei en zand (zeeafzettingen) en
veen (zoetwaterafzettingen).
Tussen 3000 en 500 voor onze jaartelling veranderde de situatie. De zeespiegel
steeg minder snel en in het westen van Nederland ontstond een aaneengesloten reeks
van strandwallen, slechts onderbroken door enkele riviermondingen, zoals die van
de Rijn en de Maas.
Achter de strandwallen lagen lagunes, waarin onder invloed van rivier- en
regenwater verzoeting plaatsvond en op grote schaal veenvorming optrad (Berendsen,
Geologie, 1996), een proces dat zich voortzette tot in de Romeinse tijd. Ten slotte
was vrijwel het hele gebied achter de strandwallen met veen bedekt. Een deel ervan
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werd bij latere transgressies weggeslagen, maar in Noord- en Zuid-Holland bleven
de strandwallen intact en bleef het veen gespaard voor erosie.

De veenvorming
Het klimaat, de stijgende zeespiegel en het hierdoor stijgende grondwaterpeil
bevorderden de vorming van veen. Veenvorming treedt op als de productie of aanvoer
van organisch materiaal groter is dan de afbraak ervan. Dit is het geval in
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13 Manuscriptkaart uit omstreeks 1605 van Adriaen de Bruyn, gemaakt in opdracht van het
Hoogheemraadschap van Rijnland (inventarisnummer A 1030). Aan de bovenzijde is de Hollandsche
IJssel afgebeeld (het noorden is beneden). Ook de niet tot Rijnland behorende polders Stein, Willens
en Bloemendaal zijn weergegeven.

koele en vochtige milieus, waar door de lage zuurstofconcentratie de afbrekende
werking van bacteriën en andere organismen gering is. Veen is opgebouwd uit resten
van ter plaatse gegroeide planten. Enerzijds is het te onderscheiden in laagveen en
hoogveen, anderzijds in eutroof (voedselrijk), mesotroof (minder voedselrijk) en
oligotroof (voedselarm) veen. Laagveen is veen dat gevormd is onder invloed van
het grondwater. Dit is het veen, dat bij verlanding van een open plas ontstaat. Dit
verlanden of opvullen met plantaardig materiaal vindt in een bepaalde volgorde plaats
(Berendsen, Geologie, 1996).
In een voedselrijke plas, niet dieper dan twee meter, kan riet gaan groeien en
ontstaat rietveen. Als het water minder dan een halve meter diep wordt, groeien er
voornamelijk zeggesoorten. Dan ontstaat zeggeveen. Bij verdergaande verlanding
komt het oppervlak vrijwel droog te liggen en wordt de plantengroei afhankelijk van
regenwater. Regenwater maakt het milieu minder voedselrijk; het veen wordt
mesotroof. Er vormt zich zeggeveen van kleinere zeggen en waterdrieblad, ook wel
overgangsveen genoemd. Vervolgens gaan er elzen en berken groeien. Er ontstaat
bosveen of moerasbosveen.
Hoogveen wordt daarentegen niet door het grondwater beïnvloed en kan tot ver
boven de oorspronkelijke waterspiegel uitgroeien. Het bestaat uit planten - veenmos
of sphagnum -, die voor hun groei afhankelijk zijn van voedselarm regenwater. De
veensoort ontstaat op het bosveen en kan zich tot uitgestrekte veenkoepels ontwikkelen
(Berendsen, Geologie, 1996).
Het eutrofe veen (rietveen, zeggeveen) ontstaat in voedselrijk, zoet of brak water
en is ongeschikt voor de bereiding van brandturf. Het mesotrofe veen (zeggeveen,
moerasbosveen) ontstaat in een minder voedselrijk, zoet milieu. Het oligotrofe veen
(veenmosveen) ontstaat in een voedselarm, zoet milieu en is heel geschikt voor de
bereiding van brandturf.

Het onontgonnen landschap omstreeks 1000
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De Lek en de Hollandsche IJssel zijn ongeveer vijftienhonderd jaar geleden ontstaan
(Henderikx, De Lek, 1980 en Berendsen, Genese, 1982). Aanvankelijk - tot hun
bedijking in de twaalfde eeuw - kenden deze rivieren een regelmatige waterafvoer.
Langs de loop van de Lek en de Hollandsche IJssel vormden zich zwak ontwikkelde
oeverwallen van zand en lichte klei en op enige afstand daarachter
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werd klei afgezet. Verderop, waar geen klei meer werd afgezet, maar waar de rivieren
het water konden verversen, vormden zich de eutrofe veensoorten. Nog verder van
de rivier ontwikkelden zich de oligotrofe hoogveengebieden. Zij staken als koepels,
enkele meters boven het rivierniveau uit. Op de oeverwallen groeide hoog opgaand
bos, verder weg van de rivier, op het bosveen, licht moerasbos, terwijl de veenkoepels
hooguit begroeid waren met heide en veenmos.
Tussen 800 en 1250 daalde de bodem ten gevolge van menselijk ingrijpen
(ontginningen van het veen), waardoor de zee na de bestaande zeegaten het
laaggelegen veengebied kon binnendringen, vaak met rampzalige gevolgen. De
stormvloedrampen uit de elfde en twaalfde eeuw vergrootten de zeegaten, waardoor
de invloed van de getijden toenam. Zo is de Hollandsche IJssel in de twaalfde eeuw
een getijdenrivier geworden. De stormvloedrampen maakten bedijking van het
bewoonde land noodzakelijk (Van de Ven, Laagland, 1993, 33-35 en 61).
Vanaf de veenkoepels kronkelden afwateringsstroompjes, zoals de Gouwe, de
Piclede en de Oude Gouwe, die weinig of geen sediment aanvoerden. In tegenstelling
tot de huidige situatie waterden ze op natuurlijke wijze af. De relatief dunne laag
klei, die langs de Gouwe wordt aangetroffen, is voornamelijk afgezet door
overstromingen van de Hollandsche IJssel.
De Gouwe ontsprong ten westen van Boskoop, maakte bij Boskoop een draai naar
het zuiden en mondde vervolgens uit in de Hollandsche IJssel, min of meer langs
hetzelfde traject als tegenwoordig. De Piclede kronkelde vanaf de veenkoepel, die
ter plaatse van de huidige Zuidplaspolder lag, oostwaarts naar de Gouwe. Het
stroompje liep ten noorden van het latere 't Weegje en mondde via de Grote Esse of
Grote Nes uit in de Gouwe. Het vormde de zuidgrens van het ambacht Waddinxveen,
dat in 1233 ter ontginning werd uitgegeven, en was tot in de zeventiende eeuw de
grens tussen het Hoogheemraadschap van Rijnland en dat van Schieland.
Over de loop van de Oude Gouwe is minder bekend. Het riviertje wordt vermeld
in het Onderzoek naar 's Graven Rechten uit 1295 en 1296 (Fremery, Oorkondenboek,
1901) en is op grond van de gegevens hierin, gesitueerd langs de Omloopkade, tussen
Reeuwijk Dorp en de Hollandsche IJssel (Balen, Landontginning, 1941). In dit
Onderzoek is sprake van een rechte ree of sloot vanaf de kerk te Reeuwijk tot waar
‘de Oude Goude in dien Bosch comet ende wederuutspringhet ten naesten ghebonden
lande ende voirt also die Oude Goude gaet in die IJsel’. Het riviertje is vermoedelijk
in de veertiende eeuw gekanaliseerd en opgegaan in de Omloopwetering. Dit kan
een verklaring zijn voor het bochtige verloop van de Omloopwetering, die nauwkeurig
is afgebeeld op de Topografische Militaire Kaart uit het midden van de negentiende
eeuw. Overigens werd het stuk land, waarlangs of waardoor het riviertje gestroomd
moet hebben, ‘Ouwe Gouwe’ genoemd, evenals de weg, die hierdoorheen loopt.

De ontginningen
Tot in de tiende eeuw waren in het veengebied voornamelijk de hoger gelegen
oeverwallen langs de Oude Rijn bewoond (Henderikx, Rijn en Maas, 1987).
Omstreeks die tijd verbeterde het klimaat en nam de bevolking toe. De drogere
klimaatsomstandigheden maakten het veen begaanbaar en geschikt voor ontginning.
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Het woeste veengebied behoorde tot de regalia, waardoor het recht van exploitatie
aan de landsheer toekwam. Het oostelijk deel ervan viel onder de invloedssfeer van
de bisschop van Utrecht, het westelijk deel onder dat van de graaf van Holland. De
Gouwe (bezuiden Boskoop) vormde min of meer de grens tussen beide gebieden.
Door dit veengebied voor ontginning aan kolonisten uit te geven, bevestigden de
heren enerzijds hun machtspositie en verkregen anderzijds meer landbouwgrond.
Bij de systematische uitgifte werd aanvankelijk alleen de breedte van de te
ontginnen percelen vastgesteld. Deze bedroeg honderd tot honderdvijfentwintig
meter. De lengte van de percelen was vrij, de ontginner had het recht van ‘vrije
opstrek’. In de tweede helft van de elfde eeuw werd een standaardmaat ingevoerd
voor de percelen. Breedte én lengte werden van te voren vastgelegd. Er werden
voortaan stukken land uitgegeven aan groepen kolonisten, die zich ertoe verplichtten
volgens vaste richtlijnen en onder bepaalde voorwaarden te ontginnen. Dit vereiste
een collectieve aanpak en onder leiding van een locator of verpachter gingen de
kolonisten aan de slag. De locator, meestal een vooraanstaand koper, stond als het
ware borg voor de onderneming en verkreeg in ruil allerlei voorrechten,
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14 Manuscriptkaart uit 1618 van de hand van gezworen landmeter Hendrick Vos van de waterlopen
ten oosten van Gouda. De Hollandsche IJssel is rechts en het noorden is links. In het midden van de
kaart loopt de Reeuwijkse Watering, de latere Breevaart. Daaronder de uit 1331 daterende Omloopkade.
Hiertussen bevinden zich de landerijen van Kort Haarlem. Aan de onderzijde in het midden staat: ‘A.
Sluys daer door 't water uyt de stadsgracht in d' IJssel is responderende/ B. Sluysen daer door 't water
uyt de Jan Verzollewateringh in d'IJssel loopt/ C. Sluys daer door 't water uyt de Reeuwixe wateringh
in d'IJssel respondeert/ D. Wacht heul daer door 't water uyt de Karnemelcksloot in de stadsgracht
respondeert, en 't water in de stadsgracht hoger zijnde als in de voorzeide sloot, zoe gaet deselve toe/
E. het Wilnessche verlaet/ F. het gemeen verlaet van de Sluypwijxe ende Reeuwixe colck/ G. het
Reeuwixe verlaet/ H. het Sluypwijxe verlaet/ I. de Reeuwixe molen/ K. de Sluypwijxe molen’
(stadsarchief, topofrafischhistorische atlas 2223 G 1).

zoals onder meer het recht op een groot stuk land of het ambt van schout.
In de cope, het ontginningscontract, waren de voorwaarden vastgelegd. Uitgaande
van de ontginningsbasis (weg langs rivier, dijk, veenstroompje of wetering) werden
evenwijdig aan elkaar en vrijwel loodrecht op de ontginningsbasis, sloten gegraven
om het veengebied te ontwateren. Hierbij kon men op twee manieren te werk gaan
(Vervloet, Cultuurlandschappen, 1984). Bij de eerste methode werden vanaf een
oever van een veenstroompje sloten gegraven het erachter- en hoger gelegen veen
in. Bij de tweede methode werden vanaf een ontginningsbasis op het hoger gelegen
veen de sloten naar beneden toe doorgetrokken tot aan het veenstroompje. Deze
ontginningsbases lagen bij voorkeur aan de randen van de veenwildernis. Zij waren
door hun hogere ligging veilig voor rivieroverstromingen of stormvloeden en toch
behoorlijk toegankelijk. Pas in tweede instantie werd dan het achterliggende veen
ontsloten.
Welke wijze van ontginnen ook gevolgd werd, het overtollige water kon op
natuurlijke wijze afstromen. Vooral bij de eerste ontginningsmethode kon dat
wateroverlast veroorzaken, wat tijdens de ontginningswerkzaamheden werd
tegengegaan door aan het einde van de al ontgonnen delen van de kavels tijdelijk
kaden aan te leggen, waarlangs aan de kant van het veen het water kon worden
afgevoerd. Als ten slotte elke kavel over de hele lengte was ontgonnen, werd aan de
achterzijde van de ontginning een definitieve achterkade aangelegd.
Bij een cope-ontginning bedroeg de diepte van de opstrek meestal zes voorling,
wat overeenkomt met 1250 tot 1300 meter en de afstand tussen de sloten onderling
bedroeg dertig roeden, ongeveer 110 meter. Zo ontstonden ontginningseenheden met
een vaste oppervlakte van zestien morgen, ongeveer veertien hectare. Deze eenheid,
tevens de bedrijfsomvang, werd ook hoeve genoemd. Elke kolonist kreeg een
dergelijke eenheid om te ontginnen en bouwde een boerderij aan de voorzijde, zodat
langgerekte streekdorpen zijn ontstaan.
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Zoals vermeld, werd de cope-ontginning door een achterkade beschermd tegen
wateroverlast van het nog niet ontgonnen veen. Deze kade liep vaak evenwijdig aan
de ontginningsbasis en kon weer als basis voor een nieuwe ontginning dienen. Aan
weerszijden werd het ontgonnen land beschermd door kaden die zijdewenden werden
genoemd. Een voorkade met een uitwateringssluis op het laagste punt bood
bescherming tegen het buitenwater; achter deze voorkade was een dwarssloot
gegraven, waarop de ontginningssloten uitkwamen. Via het sluisje stroomde de
dwarssloot uit in het buitenwater. Het sluisje kon dus de waterstand binnen het
ontginningsgebied regelen en zo waren er polders ontstaan. Een polder is een door
waterscheidingen begrensd gebied, waarbinnen de waterstand kunstmatig geregeld
kan worden (Van de Ven, Laagland, 1993, 61).
Dit aldus ontstane veenontginningslandschap wordt gekenmerkt door strookvormige
verkaveling van blokken land in langgerekte percelen met bewoning vooraan op de
kavels, door evenwijdige sloten, weteringen, tiendwegen en streekdorpen (Linden,
De Cope, 1955).
De tiendweg is een min of meer evenwijdig aan de rivier lopende kade, die ook
als weg diende. Aan weerszijden liggen weteringen, waarlangs het water kan worden
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15 Manuscriptkaart uit omstreeks 1650 met plan tot aanleg van een trekpad van Gouda naar Rotterdam
met het opschrift: ‘Caerte waer in vertoont wort hoe men bequamelijck soude een treckpadt cennen
maecken tusschen de stadt Rotterdam ende Gouda, waarin mede aengewesen wort hoeveel waeters
de eene polder tegen den anderen schelen’. Hoewel niet aangegeven, is het denkbaar dat het trekpad
via de Tiendweg in Moordrecht en de Gravenweg in Kralingen was geprojecteerd. De kaart wordt
bewaard in het Algemeen Rijksarchief in Den Haag (Donkersloot, Topografische kaarten, 1981, 81).

afgevoerd. De Jong (Tienwegen, 1944) maakt aannemelijk, dat de tiendwegen als
trek- en jaagpaden werden gebruikt. Maar volgens Den Uyl (Lopikerwaard, 1963)
hebben de tiendwegen als kwelkade gefungeerd om het water te kunnen weren dat
vanuit de rivier de polders in kwelde. De oorspronkelijke functie van de tiendewegen
is nog steeds niet duidelijk.
Het ontgonnen land werd aanvankelijk als bouwland gebruikt voor de teelt van
gerst en rogge, later (in de zestiende eeuw) voor koren, raap- en koolzaad en hennep
(Hoogendoorn, Landbouwkundige oefeningen, 1994). Doordat het maaiveld ten
gevolge van de wateronttrekking daalde, werd de grondwaterstand te hoog voor
akkerbouw en werden de landerijen geleidelijk omgezet in weiland. Uit archeologische
vondsten is gebleken, dat de kolonisten een vorm van gemengd bedrijf hebben
uitgeoefend
Rond Gouda werd het probleem van de natuurlijke afwatering door deze
bodemdaling nog versterkt door de verlanding van de Hollandsche IJssel, die in 1285
bij Hoppenesse was afgedamd. Aanvankelijk verbeterde de afwatering door deze
afdamming, zodat omstreeks 1450 het hele gebied tussen de Oude Rijn en de
Hollandsche IJssel op de Hollandsche IJssel afwaterde. Maar eveneens omstreeks
1450 blijkt dat deze afdamming op langere termijn de verlanding van de Hollandsche
IJssel juist in de hand werkte en de afwatering bemoeilijkte. Er werden toen, zo blijkt
uit kaartmateriaal, voorstellen gedaan om de afdamming weer ongedaan te maken
(stadsarchief, topografisch-historische atlas 2224 C 1). Ondanks deze problemen
was er nog tot in het begin van de zestiende eeuw akkerbouw in de omgeving van
Gouda, al is over de omvang ervan weinig bekend. Zeer waarschijnlijk hebben de
hoge graanprijzen en de molenbemaling de verbouw van graan gestimuleerd. Later
in de zestiende eeuw is mede onder invloed van de sterk gestegen zuivelprijzen veel
akkerland in weiland omgezet (Ibelings, Agrarische en waterstaatkundige
ontwikkeling, 1989).
Rond Gouda werd tot aan het einde van de negentiende eeuw ook hennep verbouwd.
Deze arbeidsintensieve vorm van akkerbouw werd meestal gecombineerd met
veehouderij. Dit waren de zogenaamde hennepweidebedrijven. De bloeiperiode van
deze specialistische vorm van akkerbouw lag in de zestiende en zeventiende eeuw.
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Hennep was de grondstof voor de garen- en touwindustrie (Hoogendoorn,
Landbouwkundige oefeningen, 1997).
H. van der Linden heeft aangetoond dat Het Land van Stein en Willens de oudste
ontginningen in de omgeving van Gouda zijn. Deze gebieden zouden al vóór 1050
zijn ontgonnen. Ook de ontginning van Ouwe Gouwe heeft vermoedelijk al in de
elfde eeuw plaatsgehad. De gangbare opvatting is dat vanuit de oeverwallen van de
Hollandsche IJssel werd ontgonnen. De latere tiendwegen in deze ontginningen
dienden dan vermoedelijk als tijdelijke achterkaden, bases voor de volgende
ontginningen, zoals Middel Willens, Achter Willens en Ouwe Gouwe. In beide
ontginningen, Het Land van Stein en Willens, is de afstand tussen de tiendweg en
de definitieve achterkade, respectievelijk de Reewal en de Platteweg, 1250 meter.
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16 Gedrukte kaart van de heerlijkheden Vrijenes, Ravensberg, Sluipwijk, Elfhoeven, Nieuwenbroek,
Roggenbroek, Oud en Nieuw 's-Gravenkoop en Vrouwmade. De kaart dateert mogelijk uit omstreeks
1730, maar is, aldus het opschrift, gebaseerd op een opmeting uit 1609 van de gezworen landmeter
Jan Pieterszoon Dou. De kaart is gemaakt in opdracht van de eigenaars van de heerlijkheden en wordt
bewaard in de Collectie Bodel Nijenhuis in Leiden (Portefeulle 18 nummer 110).

In afwijking van deze gangbare opvatting is het goed denkbaar dat meer naar het
westen, in Willens, waar de oeverwallen lager waren dan in Het Land van Stein, de
ontginningsbasis buiten bereik van het water op de overgang van klei naar veen
gezocht moet worden. In eerste instantie zou dan vanaf de flank van het veen in de
richting van de rivier zijn ontgonnen en vervolgens in de richting van de veenkussens.
Archeologische vondsten van huisterpen langs de spoorlijn Gouda-Utrecht lijken
deze zienswijze te bevestigen (Akkerman, Geheim, 1997, 42).
De monding van de Gouwe vormde de natuurlijke westgrens voor de eerste
ontginningen. Als westelijke zijdewende voor de Ouwe Gouwe fungeerde de oude
Kleiweg. Oorspronkelijk liep de Kleiweg door tot ver buiten de stad en strekte zich
uit van de Hoogstraat tot aan de Zwarte Weg, de huidige grens tussen de gemeenten
Waddinxveen en Reeuwijk. Alleen het gedeelte van de Kleiweg tussen de Graaf
Florisweg en de knik in de Kleiweg loopt evenwijdig aan de kavelsloten. Deze knik
markeert dus het einde van de ontginning Ouwe Gouwe. Hoe de zijdewende in de
binnenstad heeft gelopen, is niet meer te achterhalen. Mogelijk heeft de zijkade op
enige afstand ten oosten van de huidige Kleiweg gelegen (Visser, Gouda, 1994).
In een bisschoppelijke oorkonde van 1139 wordt de schenking vermeld van een
nieuwe ontginning dichtbij of naast de Gouwe, ‘nova cultura iuxta Goldam’ (Koch,
Oorkondenboek, 1970). Het is niet bekend waar deze ontginning precies lag, maar
men veronderstelt dat het gaat om het Bloemendaalse Broek. De voortzetting van de
Kleiweg, na de knik, diende dan als ontginningsbasis en de latere Winterdijk als
achterkade.
De ligging van de Winterdijk ten opzichte van de verkavelingsstructuur is goed
te zien op de kadastrale kaarten van 1832. De verkavelingspatronen aan weerszijden
van de Winterdijk in het Bloemendaalse Broek sluiten voor een groot deel niet op
elkaar aan. Op sommige plekken is de Winterdijk in de verkavelingsstructuur
opgenomen en diende daar kennelijk als achterkade. Op andere plaatsen doorsnijdt
de dijk het verkavelingspatroon en is daar over de reeds bestaande structuur heen
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gelegd. Op grond hiervan is het denkbaar dat in het zuidelijk deel van het
Bloemendaalse Broek met een kleine ontginning vanuit de Gouwe is gestart.
(Akkerman, Geheim, 1997, 30-31). Deze ontginning zou dan vooraf zijn gegaan aan
de grootschaliger ontginning, die vanaf de Bloemendaalse weg plaatsvond.
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Voor dit laatste pleit de afstand, die tussen de Bloemendaalse weg en Winterdijk aan
de noordwestelijke grens van dit ontginningsblok (de Uitweg) 1250 meter bedraagt.
Ten noorden van de Uitweg heeft de verkaveling een andere richting, wat in het
algemeen op een andere ontginningsperiode wijst. Dit driehoekig gebied tussen de
Uitweg in het zuiden en Kort Bloemendaal en de Reekade in het noorden is
vermoedelijk aan het einde van de dertiende eeuw in gebruik genomen. Het vormde
het sluitstuk tussen de vroege ontginning in het zuiden en Kort Bloemendaal, dat
omstreeks 1250 moet zijn ontgonnen (Akkerman, Geheim, 1997).
Waddinxveen aan de westzijde van de Gouwe werd in 1233 door de graaf van
Holland voor ontginning uitgegeven. De ontginning reikte zuidwaarts tot de Piclede.
Ten zuiden hiervan lag behalve een stukje van het Bloemendaalse Broek, een
moerasbos. Het laatste restant hiervan, het Goudse bos, werd na een overstroming
in 1376, waarbij het bos door het zoute water was aangetast, geheel gerooid.

17 Manuscriptkaart van de polder Willens uit 1801 van J. de Sauvage (Hoogheemraadschap van
Rijnland, nummer A 1031). Rechts is de Hollandsche IJssel getekend en het noorden is links.
Rechtsonder leest men: ‘Ter requisitie van schout en leeden van het polderbestuur de Willens, heb ik
ondergeschreven geadmitteerd landmeeter voor de Hove van Holland en West Vriesland, ordinaris
landmeeter van Rhijnland, langs der zelver omtrek en beloop tot aan de buitenkant der kaede neevens
de Vaer Waetering, Platteweg, Groenendijk, 't Land van Steijn tot aen de Ouwe Sluijpwijkze Sluis,
Vliet of Moole Waetering en tot aan de kruijn van de IJsselkaede, voor zo verre het op de polder is
uitwaterende, gemeeten de polder Willens, geleegen omtrent de stad Gouda, en hebben dezelve na
voorgaende uitreekeninge groot bevonde, vier hondert zeven en veertig morgen, twee hondert vier
en dertig roede Rhijnlandse maet. Vervolgens in deeze figuratief afgebeeld alle de landen in de polder
binnen de kaede gelegen volgens een ouwe kaert daervan zijnde, dog zonder naem, schaal, jaer, getal
of dagtekening daerop te vinden. Aldus gedaen den omtrek gemeete en deeze kaerte geformeert en
geteekent binnen Leijden, in de jaere 1801. J. de Sauvage’. Op de kaart zijn aangegeven de
Vaerwetering (Breevaart), de Voor Willens met bebouwing, de Achter Willens met weinig bebouwing,
de Platteweg met bebouwing. Bij de Molenboezem staat: ‘ouwe gestopte sluis tans opgekeurt’.
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Het bos wordt voor het eerst vermeld in 1321 (Ibelings, Goudse bos, 1996). In de
rekeningen van de graven van Holland uit de eerste helft van de veertiende eeuw
wordt gesproken van de ‘Broek te Moordrecht’ en later, na de overdracht van het
ambacht Moordrecht aan de graaf van Blois in 1358, wordt dit gebied aangeduid als
het ‘Goudse bos’. Het bos was een belangrijke bron van inkomsten. Het verschafte
timmerhout en hop voor de bierproduktie, en het bood reigerkolonies een onderkomen.
Reigers stonden op de middeleeuwse menukaart.
De omvang en precieze ligging van het bos blijken niet duidelijk uit de archivalia.
Ibelings schat de grootte op honderdvijftien hectare. Nader onderzoek heeft
uitgewezen, dat het laatste deel van het Goudse bos, dat in 1377 werd gerooid, ter
plaatse van Broek aan de westzijde van de Waddinxveense wetering lag en ongeveer
vier hectare groot was (Akkerman, Geheim, 1997, 38).
De verkaveling in Korte Akkeren loopt, tegen de verwachting in, evenwijdig aan
de dijk langs de Hollandsche IJssel en is gericht op de Gouwe. C.J. Visser
veronderstelt dan ook dat dit gebied het sluitstuk heeft gevormd van de ontginningen
rond Gouda en dateert het eind twaalfde of begin dertiende eeuw (Visser, Gouda,
1994). Ten westen ervan ligt Broekhuizen, een oudere ontginning, zoals de ontdekking
van een boerderij uit de twaalfde eeuw duidelijk heeft gemaakt (Akkerman, Geheim,
1997, 40). De afwatering van deze ontginning is weer op de Hollandsche IJssel
gericht.

Inversie van het landschap
Door de ontginning werd op grote schaal water aan het veen onttrokken en via sloten
en weteringen naar het lager gelegen buitenwater afgevoerd. Veen heeft de eigenschap
om bij wateronttrekking in te klinken. Door het uitgetreden water wordt het volume
kleiner en vermindert de opwaartse druk in de bovenste bodemlagen, zodat het veen
onder het eigen gewicht inzakt. De inklinking wordt nog bevorderd door oxidatie
van het organische materiaal dat zich boven het grondwaterpeil bevindt en door de
druk van bebouwing, dijken of wegen.
Door de maaivelddaling nam de wateroverlast toe, wat nog werd versterkt door
het stijgen van de grondwaterstand als gevolg van de zeespiegelstijging. De
hooggelegen veenkoepels klonken zo sterk in dat het maaiveld tot onder het peil van
het buitenwater zakte. De zandige kleioevers daarentegen zijn sedert de ontginning
weinig of niet ingeklonken. Zo ontstonden hoogteverschillen, die tegengesteld waren
aan de oorspronkelijke situatie. Deze omkering van het reliëf wordt ‘inversie’
genoemd.
Tot omstreeks 1450 lag het land nog hoog genoeg om op natuurlijke wijze bij eb
te kunnen afwateren. Later werd bemaling noodzakelijk. De eerste watermolen in
Rijnland wordt in 1456 genoemd (Fockema Andreae, Rijnland, 1934, 88). Op een
anonieme manuscriptkaart van 1498 is de strijd tegen het water af te lezen. Er zijn
vele symbolen van watermolens ingetekend en er wordt melding gemaakt van dorpen,
die ‘boven 20 watermolenen gemaect hebben en maken nogh alle daer meer’
(stadsarchief, topografisch-historische atlas 2224 C 1).
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Het delven en slagturven, droog en nat vervenen
De wateroverlast werd nog vergroot door het ‘delven’, het afgraven van veen tot de
grondwaterspiegel. In de vijftiende eeuw was veen in het relatief houtarme Holland
de belangrijkste energiebron. Gedroogd en bewerkt tot turven, leverde het brandstof
aan de groeiende bevolking en de opkomende industrie. Aanvankelijk werden alleen
de bovenste, droge lagen van het veen vergraven, maar na de uitvinding van de
baggerbeugel in 1530 kon ook beneden de grondwaterspiegel veen worden gewonnen.
Dit baggeren wordt slagturven genoemd.
De groeiende vraag naar brandstof maakte de turfexploitatie tot een winstgevende
onderneming. Vooral in de zeventiende eeuw ontstonden door het slagturven diepe
veenplassen, die door oeverafslag een bedreiging voor het omringende land vormden.
Pogingen van hogerhand om overmatige vervening tegen te gaan waren weinig
succesvol en daardoor miste de overheid belastinginkomsten, want een waterplas
bracht niets op. De verveners werden overigens wel verplicht de legakkers waarop
het veen te drogen werd gelegd, niet smaller te maken dan was voorgeschreven en
deze opnieuw te beplanten. Zo ontstond een landschap van legakkers en trekgaten
en waar men de voorschriften negeerde ontstonden uitgestrekte plassen die slechts
door smalle landstroken werden gescheiden.
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Vooral aan de westzijde van de Gouwe ontstonden grote watervlakten, want daar
werd het oligotrofe, voor brandstof zeer geschikte, veen op grote schaal geëxploiteerd.
Deze ontwikkeling vormde een bedreiging voor Gouda en in 1653 werd door de
Staten van Holland een octrooi aan de stad Gouda verleend, waarin werd bepaald
dat binnen een cirkel van negenhonderd roeden rond Gouda niet mocht worden
geveend of geslagturfd (Geselschap, Oud Archief, 1965, nummer 381). Op de kaart
van Gerredt Dircks uit 1655 (Stadsarchief, topografisch-historische atlas 2223 I 3)
is deze ‘circumvelatie van de negen-hondert roede’ vastgelegd. Dat men zich redelijk
aan het verbod hield, blijkt wel uit het kaartbeeld. Slechts ten westen van de Gouwe
is het land vergraven. De Reeuwijkse en Sluipwijkse Plassen, en 't Weegje zijn
voornamelijk ontstaan na de opheffing van dit verbod in 1795.
Sommige verveende plassen zijn later drooggelegd. Hiermee werd al in de
zeventiende eeuw begonnen. De Groote Zuidplas ten westen van de Gouwe werd
pas in 1840 drooggelegd. De Zuidplaspolder was overigens de eerste droogmakerij
in Nederland waarbij zowel windwatermolens als stoommachines werden ingezet.
Het drooggevallen gebied werd verkaveld in een rechthoekig patroon en de eerste
bezaaiing bestond uit koolzaad. Het slagturven in de Reeuwijkse en Sluipwijkse
Plassen ging tot in de twintigste eeuw door. 't Weegje ten westen van de Gouwe
verkreeg nog in 1892 toestemming tot vervening. Het was de laatste vervening in de
omgeving van Gouda en is nu een natuurgebied. Naar aanleiding van een
dijkdoorbraak, Oudjaarsnacht 1925, bij de polder Vettenbroek en Broekvelden is
overwogen het gehele Reeuwijkse en Sluipwijkse plassengebied droog te maken,
maar dat is door protestacties verijdeld. Het landschap van legakkers en trekgaten
met wat grotere veenplassen is nu een aantrekkelijk natuurgebied.

De stadsrand
Het gebied direct buiten de stadswallen diende voor bedrijvigheden die binnen de
stadswallen niet goed mogelijk of verboden waren. Daar lagen de moestuinen en de
ondernemingen die overlast veroorzaakten, brandgevaarlijk waren, of veel ruimte
nodig hadden, zoals hennepmolens, blekerijen, lakenmakerijen en touwslagerijen.
Langs de Kromme Gouwe bij de ‘Laserick Steech’ lag tot omstreeks 1574 het
Leproos- of Lazarushuis, dat later plaats maakte voor de stadsherberg, zoals te zien
is op de kaart van de Gouwe uit 1657 (Stadsarchief, topografischhistorische atlas
2223 M 1).
In de zestiende eeuw is sprake van enige bebouwing langs de singels met een lichte
concentratie bij de stadspoorten, zoals blijkt uit de kaart van Jacob van Deventer uit
1562. Ruim tien jaar na de vervaardiging van deze kaart werd in verband met de
oorlogsdreiging van de kant van de Spanjaarden verordonneerd dat alle bebouwing
buiten de stadsmuren, dus ook de windmolens, moest worden afgebroken. Bij de
Kleiwegspoort wordt dan binnen de stadsmuren een nieuwe korenmolen gebouwd
op de plaats van een woonhuis, dat hiervoor werd gesloopt. (Matthijs, Oud Kadaster,
1993: Kleiweg).
In het Verpondingenregister van 1629 (Geselschap, Oud Archief, 1965, nummer
1914) over de ‘Buyten quartieren der Stadt Gouda’ wordt het grondgebruik en de
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bebouwing, buiten de singels per straat aangegeven. Er wordt melding gemaakt van
huisjes (al of niet leeg), schuiten en schuurtjes, oofttuinen, tuinen, akkertjes,
bleekvelden, lijnbanen en ramen voor de lakennijverheid.
In dit register worden ook de kaden aan de noordzijde van de ‘Carnemelcksloot’
genoemd. Dit waren de ‘Bleyckers Cade, de Jacob van Sluijpicx Cade en de
Cluysenaers Cade’, de latere Eerste, Tweede en Derde Kade, zoals die nog tot
omstreeks 1950 hebben bestaan. De Bagijnekade wordt niet genoemd. De kade is
nog wel onder deze naam te vinden op de kadastrale kaart uit 1828, maar staat al
spoedig als Vierde Kade bekend.
Verder lag in 1655 ten noorden van de Ouwe Gouwe, de tegenwoordige Graaf
Florisweg, de hennepmolen van Pieter Dirck de Wit. Hier bevindt zich nu het Groene
Hart ziekenhuis. Ook lag toen aan de oostzijde van de Reeuwijkse Watering, de latere
Breevaart, een lijnbaan.
In 1855 werd Gouda per spoor bereikbaar, hoewel het station in de gemeente Broek
lag. In 1870 werd de gemeente Gouda uitgebreid met Willens, een deel van Stein en
een deel van Broek; het station kwam hiermee binnen de grenzen van de gemeente
Gouda. Dit leidde in 1873 tot de aanleg van de Crabethstraat, de toegangsweg tot
het station. In 1901 werd besloten tot de aanleg van het Van Bergen IJzendoornpark.
De Kruger- en IJssellaan dateren uit dezelfde periode. Hoewel
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18 Manuscriptkaart van Sluipwijk uit 1808 van de hand van landmeter A. Verdam uit Mijdrecht
(Hingman, Kaarten, 1871, 2311). De kaart geeft een beeld van de voortschrijdende vervening: de
gebieden met legakkers en trekgaten.

er rond 1870 al sprake was van een vrijwel aaneengesloten bebouwing langs de
singels, werd de gemeente Gouda pas door de Woningwet van 1901 genoodzaakt
een uitbreidingsplan voor de gemeente op te stellen. Na herziening werd alleen Kort
Haarlem, ten zuiden van de Karnemelksloot, volgens dit plan aangelegd. Andere
herzieningen volgden en na de Tweede Wereldoorlog werden Korte Akkeren, Gouda
Noord (Ouwe Gouwe) en het oostelijk deel van de stad, Vreewijk, Oosterwei en
Achterwillens volledig volgebouwd.
In 1964 werd Gouda door een grenswijziging vergroot van 918 hectare tot 1617
hectare.

Het oude landschap verdwijnt
De aanleg van de spoorlijn Utrecht-Rotterdam in 1855 heeft de eerste bres in de
middeleeuwse ontginningsstructuur geslagen. Nog ingrijpender waren de aanpassingen
van de waterwegen aan de eisen van de moderne scheepvaart. De Nieuwe Gouwe
(1898-1903) doorbrak de bebouwing langs het Jaagpad aan de Kromme Gouwe en
het Gouwekanaal (1932-1936) doorsneed het landschap ten westen van de stad.
Het tracé van de rijksweg Den Haag-Utrecht daarentegen volgde de Uitweg, de
mogelijke zijdewende van de ontginning uit 1139, en spaarde de middeleeuwse
structuur, hoewel dit door de stadsuitbreiding minder zichtbaar is. Maar het zijn
natuurlijk vooral de stadsuitbreidingen van na de Tweede Wereldoorlog geweest,
die het oude cultuurlandschap hebben doen verdwijnen. In de oudere wijken, Korte
Akkeren, Kort Haarlem en Noord is nog steeds een samenhang met de oorspronkelijke
structuur te bespeuren. Die zou voor een groot deel zijn verdwenen als een ambitieus
stadsuitbreidingsplan uit 1909 volledig was uitgevoerd. Aan dat

Wim Denslagen, Gouda

63

19 Gezicht op Gouda vanaf het Jaagpad langs de Kromme Gouwe in 1857. Olieverfschilderij op
karton door Gijsbertus J. Verspuy (Collectie van het stedelijk museum Het Catharina Gasthuis in
Gouda).

plan herinnert alleen nog de Burgermeester Martenssingel uit 1918 die het
middeleeuwse onginningspatroon dat nog in de wijk te herkennen is, heeft doorbroken.

Relicten van het verdwenen landschap
Ondanks de omvangrijke stadsuitbreidingen zijn toch nog relicten van het verdwenen
cultuurlandschap bewaard gebleven. Het cope-landschap is terug te vinden aan de
noordzijde van de rijksweg, in de Oostpolder in Schieland, tussen de
Achterwillenseweg en de Platteweg, en in Stein. Ook zijn de middeleeuwse weteringen
nog in de huidige structuur te herkennen. Zij mondden alle uit, direct of indirect, in
de Hollandsche IJssel.
Tussen Goverwelle en Stein ligt de wetering naar de Steinse Sluis. Meer naar het
westen lag de wetering naar de Sluipwijkse Sluis, die nog deels is terug te vinden in
het noord-zuid lopende deel van de Voorwillenseweg. Tussen het oude en het nieuwe
Goverwelle ligt ten oosten van de Marathonlaan en het Olympiadeplein nog een
stukje van de wetering naar de Willense Sluis.
De Breevaart, rond 1350 gegraven als Reeuwijkse Wetering, is voor het grootste
deel bewaard gebleven. De wetering voerde naar de Vuilebrassluis. Het zuidelijke
deel werd tussen 1888 en 1900 gedempt en is nu bekend als Krugerlaan.
Ten oosten van de Omloopkade, die doorliep tot aan de Hollandsche IJssel, ligt
nog een deel van de wetering naar de Alphense Sluis. Ten zuiden van de spoorlijn
zijn wetering en kade verdwenen. De sluis lag even ten oosten van de Christiaan de
Wetstraat.
De weteringen, die in een halve cirkel om de stad lagen en naar de Bloemendaalse
Sluis liepen, de Jan Verzwolle Wetering en de Kolfwetering, zijn gedempt; maar
hun loop, evenwijdig aan de singels, is nog steeds zichtbaar in het Crabethpark, een
stukje Noothoven van Goorstraat, de Jan Verzwollestraat en de Kolfwetering. Het
laatste deel is sterk verstoord.
Aan de westzijde van de binnenstad liepen de Waddinxveense wetering en de
Alfer wetering. Het afwateringspatroon van de Waddinxveense wetering is nu terug
te vinden langs de Leeuwerikstraat, Emmastraat en Constantijn Huygens straat en
aan de oostzijde van het oude Boerenwiel, langs de Bosweg en Walvisstraat. De
Alfer wetering mondde uit bij het Galgewiel, op de grens met de gemeente
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Moordrecht. De sporen ervan zijn door de aanleg van de Zuidplaspolder uitgewist,
met uitzondering van het gedeelte ten noorden van 't Weegje.
De weteringen naar het Moordrechtse Verlaat en de Kromme Gouwe mondden
niet rechtstreeks uit op de Hollandsche IJssel. Het water langs de Westerkade is een
restant van de Mallegats Wei, de wetering naar het Moordrechts Verlaat; de andere
wetering ging via de Reigerstraat en Lazaruskade.
Langs de Schielandse Hoge Zeedijk en de Goejanverwelledijk liggen verscheidene
vijvers, cirkelvormige restanten van vroegere dijkdoorbraken, die ‘wielen’ worden
genoemd. De bekendste is het Boerenwiel, onderdeel van het plantsoen bij de P.C.
Hooftstraat. De andere, naamloze wielen liggen bij de Cronjéstraat en aan weerszijden
van het Baden Powellplantsoen. Het eerder genoemde Galgewiel is bij de aanleg van
de Julianasluis omstreeks 1935 verdwenen.
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20 De Winterdijk, de achterkade van de dertiende-eeuwse ontginningen van Bloemendaal met
weteringen aan weerszijden. Foto uit het begin van de twintigste eeuw.

Behalve de weteringen zijn ook de ontginningsbases en kaden nog steeds zichtbaar.
Hiertoe behoren de vroegere tiendwegen, zoals de Voorwillenseweg en
Karnemelksloot, en de Eerste Moordsche Tiendweg, maar ook de Achterwillenseweg,
de Platteweg, de Omloopkade en de Winterdijk, die in de gemeente Waddinxveen
op de Brugweg uitkomt.
De Bloemendaalse weg verdient een aparte vermelding. Het landelijke karakter
van deze oude ontginningsbasis met de weteringen aan weerszijden, is dankzij gerichte
actievoering bij de stadsuitbreiding rond 1970 bewaard gebleven.
In tegenstelling tot de cope-ontginningen en de daaruit voortgekomen polders,
zijn de eerste verveningen niet meer precies te localiseren. Zij zijn drooggemaakt en
staan nu bekend als de Zuidplaspolder. De latere verveningen, de Reeuwijkse en
Sluipwijkse plassen en 't Weegje, zijn wel bewaard gebleven.
C.W. Hesselink-Duursma
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De waterstaat
De stedenbouwkundige ontwikkeling van Gouda is sterk verweven met de waterstaat:
het beheer van het natuurlijke oppervlaktewater, de gegraven wateren en de
kunstwerken zoals de dammen, sluizen en gemalen. Het belangrijkste water, de
Hollandsche IJssel, was oorspronkelijk een Rijntak, maar na de afdamming aan de
bovenmond werd het min of meer een buitenwater onderhevig aan zoetwatergetijden.
De tweede belangrijke stroom, de Gouwe, is een van de boezemwateren van Rijnland.
De stroming in de Gouwe is afhankelijk van het uitwateren van de boezem op het
buitenwater.
In Gouda staan de wateren van het Hoogheemraadschap van Rijnland, dat een
groot deel van Zuid- Holland omvat, in verbinding met het buitenwater: de
Hollandsche IJssel. Hierdoor werd water via Gouda op de Hollandsche IJssel geloosd
en water vanuit de IJssel op Rijnlands wateren ingelaten. Tevens moest het
scheepvaartverkeer door Holland via Gouda varen. Gouda is ook een echte polderstad
waar geen stromende wateren aanwezig zijn. Voor de watervoorziening en voor
afvoer van het vuile water was de stad afhankelijk van de getijdenstromen in de
Hollandsche IJssel. Die afvoer ging via de vele zijlen die de stad tot ver in de
negentiende eeuw doorsneden.

De uitwatering en de eerste ontginningen
In het gebied waar later Gouda zou ontstaan, werd de waterstaatkundige situatie in
de tiende eeuw beheerst door de Hollandsche IJssel en de Lek, beide takken van de
Rijn. Deze rivieren voerden hun water naar de Maasmond af. De kust kende, met
uitzondering van de monden van Maas en Schelde, geen zeearmen, zodat er van een
getijdenbeweging op de Hollandsche IJssel toen nog geen sprake was. Bij de plaats
waar Gouda zou ontstaan stroomde een klein veenriviertje, dat bij Boskoop ontsproot,
in de Hollandsche IJssel. Dat was de Gouwe, waarvan het oorspronkelijke
rivierkarakter nog goed te herkennen valt in het bochtig verloop ervan ten zuiden
van Boskoop. Een tiental kilometers ten noorden van Gouda lag de Oude Rijn, die
bij Katwijk in de Noordzee uitmondde. De Oude Rijn functioneerde niet meer als
Rijntak, ze had slechts een functie voor de afvoer van water van de omringende
veengebieden (Dekker, Afwatering, 1990).
De Hollandsche IJssel overstroomde geregeld bij hoge rivierstanden. Om deze
reden zullen de ontginningsnederzettingen langs deze rivier van het begin af aan
voorkaden hebben gehad. Om het water van de bovenwaarts, dus hoger, langs de
rivier gelegen nederzetting te keren was er een zijkade aangebracht. Om het water
van het nog onontgonnen veengebied te keren was er een achterkade opgeworpen.
Benedenwaarts lag de zijkade van de benedenwaarts gelegen nederzetting. De
nederzettingen langs de Hollandsche IJssel waren dus geheel omringd door
waterkeringen. Voor de ontwatering was achter de voorkade een dwarssloot gegraven
die door middel van een sluisje in de IJssel uitmondde. De vroegste ontginningen
langs de rivier waren dus al polders: door waterscheidingen, hier kaden, omgeven
gebieden waarbinnen de waterstand geregeld kan worden. Op den duur werden de
kaden opgehoogd tot dijken. In 1122 bestond er al een schouw van de dijken langs
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de Hollandsche IJssel, zoals blijkt uit een oorkonde. De dijk langs de noordoever
van de IJssel ten oosten van Gouda stond later bekend als de Goejanverwelledijk.
De ontginningsnederzetting Bloemendaal langs de Gouwe en de
ontginningsnederzettingen langs de Oude Rijn, zoals Alphen, hadden geen voorkaden
nodig. Het land lag hier hoger dan deze wateren. De uitwateringssloten mondden uit
in de veenriviertjes de Gouwe en de Oude Rijn.
De ontginningsnederzettingen hadden een zelfstandig bestuur. Een dergelijke
bestuurlijke eenheid die de gehele ontginningsnederzetting omvatte werd met de
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21 Bloemendaals verlaat in 1612. Opmetingstekening van de gezworen landmeter Hendrick Vos in
het stadsarchief van Gouda. De schutsluis is in 1608 aangelegd voor de tuinders uit Bloemendaal die
hun producten per schip naar de markt in Gouda brachten. Het bestek van de bouw is bewaard gebleven
in het Verhuurboek (Geselschap, Oud Archief, 1965, 27: folio 11 verso-15 verso). De sluis is in 1939
afgebroken voor de bouw van de tunnel in de Spoorstraat.

naam ‘ambacht’ aangeduid. Het ambacht had naast algemene bestuurlijke taken ook
het toezicht op de waterstaatszorg in het dorpsgebied. De ambachten waren dus
bestuurslichamen van algemeen bestuur en geen waterschappen. Wel werd na verloop
van tijd binnen de ambachten een college van heemraden gevormd dat samen met
de ambachtsschout de sloten schouwde en de grondeigenaren opdracht gaf hun sloten
te onderhouden.
In de tweede helft van de twaalfde eeuw raakte de uitmonding van de Oude Rijn
bij Katwijk verstopt. Dit betekende dat de afwatering van de
ontginningsnederzettingen langs deze rivier onmogelijk was geworden, waardoor de
ontginningen tot stilstand kwamen. Daarom besloten de Hollandse ambachten een
dam in de Oude Rijn bij Zwammerdam aan te leggen, zodat het water uit de Utrechtse
nederzettingen werd gekeerd. De Hollandse ambachten groeven vervolgens van de
Oude Rijn twee weteringen, de Does en de Zijl, naar het merencomplex ten noorden
van Leiden, het latere Haarlemmermeer. Vanuit het merencomplex werd het water
via het Spaarne naar het IJ afgevoerd. Uit de samenwerking van deze ambachten
ontstond het streekwaterschap Rijnland. Aanvankelijk beheerde dit overheidslichaam
alleen de afwateringskanalen en een sluizencomplex. Na onderhandelingen over het
verwijderen van de dam bij Zwammerdam zegden de Utrechtse nederzettingen toe
ook een wetering, de Heimanswetering, naar de meren ten noorden van het
merencomplex te graven. Hierna werd de Zwammerdam voorzien van een
doorlaatopening (Ven, Leefbaar Laagland, 1996).

Ontginningen en waterstaat in de dertiende eeuw
Toen de uitwatering naar het noorden geregeld was, kon men weer verder gaan met
ontginnen. In het eerste kwart van de dertiende eeuw werd Boskoop ontgonnen. Het
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slotenstelsel van deze ontginning liep in dezelfde richting als dat van Alphen. Een
van deze sloten op Alphens en Boskoops gebied werd vergraven tot een breed
afvoerkanaal dat liep van de bovenloop van het riviertje de Gouwe naar de Oude
Rijn. Het gehele water, het verbindingswater tussen de Hollandsche
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IJssel en de Oude Rijn kreeg de naam Gouwe. Het feit dat de ambachten Alphen en
Boskoop aan beide zijden van het water liggen, bewijst dat de Gouwe hier een
gegraven water is. Het noordelijk deel van de Gouwe is nog steeds een kaarsrecht
gegraven kanaal. Na de aanleg van het Gouwekanaal werd het gebied ten zuiden van
Boskoop in snel tempo ontgonnen. Het slotenstelsel van deze ambachten was op de
Gouwe gericht en waterde via de Gouwe af op de Oude Rijn. Afwatering in de richting
van de Hollandsche IJssel was minder gewenst, omdat deze rivier hoge waterstanden
kende. De nieuwe nederzettingen waren door hun afwatering op de Oude Rijn
onderhoudsplichtig aan Rijnland. Tot Rijnland behoorde ook het in 1233 ontgonnen
Waddinxveen, later Zuid-Waddinxveen geheten, dat via de sloten op de Gouwe
afwaterde. Bloemendaal dat eveneens op de Gouwe afwaterde, maar dat ontgonnen
was voor de doortrekking van de Gouwe naar de Oude Rijn, werd niet
onderhoudsplichtig aan Rijnland. Ditzelfde gold ook voor de stad Gouda, Willens
en Stein, die op de Hollandsche IJssel afwaterden.
Na de ontginningen begon de bodemdaling. Als de waterstand wordt verlaagd,
oxideert het veen en vermindert het volume doordat er water aan wordt onttrokken.
Door de inklinking kwam het maaiveld bijna gelijk te liggen aan de gemiddelde
waterstanden op de Gouwe en de Oude Rijn. Om incidenteel optredend hoogwater
te kunnen keren, was men genoodzaakt kaden langs Gouwe en Oude Rijn aan te
leggen. De ontwatering van de nederzettingen moest nu via hoofdwateringen en
sluisjes geschieden. De hoofdwateringen van Alphen en Boskoop liepen naar de
Gouwe in plaats van naar de Oude Rijn en liepen dus haaks op het oorspronkelijke
zuid-noord gerichte slotenpatroon.
Omstreeks 1250 besloten een aantal ambachten langs de Gouwe tot de bouw van
een keersluis ter plaatse van de uitmonding van de Gouwe in de Oude Rijn. Met deze
sluis kon worden verhinderd dat er bij hoge waterstanden op de Oude Rijn water de
Gouwe binnenstroomde. In dezelfde tijd werd de Donkere Sluis in de Gouwe
aangelegd. Deze sluis diende niet om het water te keren van de Hollandsche IJssel,
die minder water hoefde af te voeren omdat de Lek die taak grotendeels had
overgenomen. Maar door de vorming van grote zeearmen, zoals het Haringvliet en
de Grevelingen in zuidwest Nederland, werd de invloed van de getijden merkbaar
op de Hollandsche IJssel, wat niet betekende dat zout water de IJssel binnendrong.
Bij vloed kon het rivierwater niet afstromen en werd opgestuwd. Deze opstuwing
van het zoete rivierwater maakte de aanleg van de keersluis noodzakelijk. Door de
aanleg van de beide sluizen kon men de waterstanden op de Gouwe laag houden,
zodat de steeds lager liggende veengronden op de Gouwe konden blijven lozen.
Door de uitvoering van deze werken was er in feite een boezem-poldersysteem
ontstaan. Polders waren met kades omgeven stukken land, die door middel van een
sluis op een boezemwater loosden. Een boezem is een samenstel van wateren
bestaande uit meren, rivierlopen en kanalen die door dammen en sluizen afgesloten
zijn van het buitenwater, van de aangrenzende boezem en van het aangrenzende land.
De streek rond Gouda behoorde tot Rijnlands boezem met als voornaamste wateren
de Gouwe, de Oude Rijn, de meren ten noorden van Leiden en het Spaarne. De
boezem was van het buitenwater afgesloten door de sluis bij Gouda en de sluizen bij
Spaarndam. Ook in de verbindingswateren met de aangrenzende boezems lagen
dammen; de voornaamste waren de Zwammerdam, de Leidsendam en de Bilderdam.
De boezem spuide het water via sluizen bij Spaarndam op het IJ. Wanneer op het IJ
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hoge waterstanden optraden bij vloed of bij langdurige opwaaiing bij oostenwind
was spuien onmogelijk.
De Gouwe vormde binnen Rijnlands boezem een kleine afzonderlijke boezem.
Het Rijnlands boezem-poldersysteem is tot op de huidige dag bepalend geweest voor
de waterstaat van Gouda. Alleen de ontginningsnederzettingen ten oosten van Gouda,
te weten Willens en Stein, behoorden niet tot dit boezemsysteem. Zij behielden hun
uitwatering op de Hollandsche IJssel (Ven, Uitwatering, 1988).

De tijdelijke verplaatsing van de uitwatering naar de Hollandsche IJssel
(1291-1450)
In 1291 werd de bovenmond van de Hollandsche IJssel afgedamd, waardoor de
waterstaat in het gebied rond Gouda totaal veranderde. Nadien werden de belangrijkste
verschillen in waterstanden veroorzaakt door eb en vloed, omdat bij hoog water
rivierwater uit de Lek en Merwede de IJssel werd ingestuwd. Maar de afdamming
van de Hollandsche IJssel veroorzaakte bij eb zulke lage waterstanden
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22 Manuscriptkaart uit 1801 van de Reeuwijkse Sluis met de poldermolens van Sluipwijk en Reeuwijk
door Klaas Vis (archief van het Hoogheemraadschap van Rijnland in Leiden). Het zuiden is boven
bij deze kaart. Tussen de beide molens ligt de Breevaart met een overhaal voor kleine schepen (c) en
een schutsluis met drie deuren (het Dubbele Verlaat) aan de polderzijde, één naar Sluipwijk (b) en
de twee andere voor Reeuwijk (A).

dat alle ontginningsnederzettingen in de omgeving van Gouda hun uitwatering naar
de deze rivier verlegden. Hiertoe groeven zij in verschillende
samenwerkingsverbanden tussen 1330 en 1370 lange afwateringskanalen naar de
IJssel. Het graven van deze weteringen was aan een aantal voorwaarden verbonden.
Ten eerste moest men hiervoor toestemming hebben van de heer van Gouda. Deze
had de hele streek langs de IJssel ten oosten van Gouda van de Hollandse graaf in
leen. De heer van Gouda gaf pas toestemming voor het graven van een watergang
als de waterstaatkundige zaken goed geregeld waren. De watergang moest zo gegraven
zijn dat de afwatering van de polders langs de IJssel niet werd gehinderd. Dit
betekende dat de watergang op de grens van de polders werd gegraven. Wanneer
een tweede samenwerkingsverband van ambachten het verzoek deed om een wetering
te graven, dan moest die nieuwe wetering naast de eerder gegraven wetering worden
gelegd. Zo ontstonden een aantal weteringen naast elkaar. Op de grens van Willens
en Bloemendaal lagen er zelfs drie naast elkaar. De voornaamste van deze drie
weteringen was de Breevaart, die water uit het gebied van Zwammerdam en Reeuwijk
naar de IJssel voerde. Een tweede voorwaarde was
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23 De Havensluis in 1876. De sluis werd in 1615 aangelegd om het dichtslibben van de Haven tegen
te gaan. Foto van Henri Louw.

dat alleen de gronden van de aanvragers via de nieuw gegraven wetering mochten
uitwateren. Hiervoor moest het grondgebied van de aanvragers met een kade omringd
worden, zodat ‘vreemd’ water werd buitengesloten. Ten slotte moesten er ook langs
de wetering kaden komen om overstroming van het aangrenzende land te verhinderen.
De sluis in de dijk langs de IJssel moest natuurlijk goed worden onderhouden, teneinde
wegspoeling te voorkomen. Het dijkscollege van het Land van Stein was belast met
het toezicht op het onderhoud van de sluis. Dit dijkscollege was in het leven geroepen
door Jan van Beaumont, heer van Gouda, voor zijn hoge heerlijkheid het Land van
Stein, dat zowel de polder Stein als de polder Willens omvatte. Aangezien het
onderhoud van de weteringen met kaden en sluizen werd verzorgd door een
samenwerkingsverband van ambachten, moest een bestuursorgaan in het leven worden
geroepen om op dit onderhoud toe te zien. Een dergelijk bestuursorgaan, een
waterschap, werd op verzoek van het samenwerkingsverband door de graaf van
Holland ingesteld. In tegenstelling tot Rijnland, dat bepaalde waterstaatswerken voor
een gehele streek beheerde, had dit waterschap slechts taken voor het beheer van de
waterstaat in een beperkt gebied. Een dergelijk waterschap wordt in de
rechtshistorische literatuur een ‘lokaalwaterschap’ genoemd. Het onderhavige
lokaalwaterschap stond geheel los van Rijnland. Rijnland beheerde de boezem, het
lokaalwaterschap de weteringen en de daarbij behorende werken. Naast de
waterschappen hadden ook de ambachten tot taak toe te zien op het onderhoud van
het slotenstelsel. Ondanks het feit dat ook de Rijnlandse ambachten aan weerszijden
van de Gouwe hun afwatering naar de Hollandsche IJssel hadden verplaatst, bleven
deze wel meebetalen aan het onderhoud van Rijnlands waterstaatswerken.
De afwatering op de Hollandsche IJssel was zo goed, dat zelfs het Grootwaterschap
Woerden zijn boezemwateren in verbinding met de Hollandsche IJssel bracht door
het graven van de Enkele en de Dubbele Wierikke. Om te verhinderen dat er water
uit Rijnland via de Oude Rijn door de beide Wierikkes naar de Hollandsche IJssel
zou stromen, legde Woerden bij Bodegraven een dam en een sluis. Hierdoor raakte
de dam bij Zwammerdam buiten gebruik en vormde het waterstaatswerk bij
Bodegraven de scheiding tussen de Woerdense en de Rijnlandse boezem.
Bij al deze graafwerkzaamheden kan men zich afvragen waarom men geen
weteringen naar de Gouwe groef, die immers veel korter konden zijn. Vandaar zou
het water via de sluis in de stad Gouda op de Hollandsche IJssel gespuid kunnen
worden. Het antwoord moet worden gezocht in de omstandigheid dat de Gouwe een
internationale vaarweg was geworden en de sluis bij Gouda werd opengezet wanneer
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dit voor het scheepvaartverkeer nodig was. De sluis kon dus niet tegelijkertijd spuisluis
zijn. Ook kan men zich afvragen waarom ieder samenwerkingsverband zijn eigen
afwateringskanaal met de bijbehorende sluis bouwde. Dit gebeurde om
onoverzichtelijke complicaties te vermijden, die zouden ontstaan als het toezicht
gedeeld moest worden met andere onderhoudsplichtige partijen. Men vond het
kennelijk belangrijker meningsverschillen bij het onderhoud te voorkomen dan kosten
te besparen door een brede watergang voor een grotere
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groep ambachten te graven. De situatie in de omgeving van Gouda was geen
uitzondering; ook elders in het Nederlandse polderland kwamen twee naast elkaar
lopende weteringen voor.
In de vijftiende eeuw begon de IJssel te verlanden, waardoor het lozen op deze
rivier steeds moeilijker werd. In verband hiermee besloot men in 1536 om een tweede
uitwateringssluis in de oostelijke stadsgracht, de huidige Fluwelensingel, aan te
leggen: de Hanepraaisluis. Hiermee was voor de boezem van Rijnland een tweede
mogelijkheid geschapen om water op de Hollandsche IJssel te brengen. De bouw
van deze sluis, hoewel door de stad uitgevoerd, geschiedde dan ook grotendeels op
kosten van Rijnland.
De voortgaande verlanding van de IJssel maakte het omstreeks 1600 niet meer
mogelijk het overtollige water op deze rivier te lozen.

De bemaling van de polders (1450-1850)
Door de verlanding van de Hollandsche IJssel moesten de ambachten aan weerszijden
van de Gouwe weer in noordelijke richting afwateren, op de Oude Rijn en via deze
rivier naar Spaarndam. Wegens de verdere daling van de bodem werd ook deze
mogelijkheid sterk beperkt, maar in het midden van de vijftiende eeuw werd de
windmolen ingezet om het overtollige water uit te slaan. In snel tempo werd er een
groot aantal watermolens gebouwd. Via het opvoerwerktuig en het scheprad was het
mogelijk om het water anderhalve meter omhoog te brengen. Het plaatsen van
watermolens bracht met zich mee dat een bepaalde oppervlakte land omkaad moest
worden, want alleen dit omkade land, een molenpolder, kon via de watermolen zijn
water op de boezem uitslaan. Een dergelijke molenpolder kreeg een bestuur, bestaande
uit heemraden en het gebied waar deze heemraden hun gezag uitoefenden werd
‘polder’ genoemd. Vanaf die tijd is de naam ‘polder’ ook een bestuurlijk begrip. Het
polderbestuur onderhield de watermolen en het afwateringskanaal naar de molen,
alsmede de kaden.
De polders zonder watermolens konden hun water voortaan veel minder goed
lozen dan de molenpolders. Om deze onevenwichtigheid te bestrijden, bepaalde het
streekwaterschap van Rijnland dat voor de aanleg van een watermolen toestemming
nodig was. Rijnland zou er dan op toezien dat een nieuwe watermolen alleen het
water van de molenpolder ging uitslaan en niet het water van het aan de polder
grenzende land. Hiertoe controleerde Rijnland of de polderbesturen hun achterkaden
goed onderhielden. En om er zeker van te zijn dat een molenpolder voldoende
middelen bezat om zijn onderhoudstaak goed te kunnen vervullen, moest Rijnland
ook de financiën van de polder controleren. Klachten van ingelanden over de
heemraden van een polder werden behandeld door de heemraden van Rijnland. Deze
heemraden werden hiermee hoogheemraden. Het heemraadschap van Rijnland was
zo hoogheemraadschap geworden. Naast de molenpolders kende Rijnland nog steeds
ambachten die naast algemene bestuurstaken ook taken op het gebied van de
waterstaatszorg hadden. Deze kwamen op den duur ook onder het toezicht van het
Hoogheemraadschap van Rijnland.
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Binnen het huidige stadsgebied van Gouda betekende de overgang naar de
polderbemaling het volgende. De weteringen naar de Hollandsche IJssel bleven
weliswaar bestaan, maar ze speelden bij de uitwatering slechts een zeer ondergeschikte
rol. De sluizen die deze weteringen op de Hollandsche IJssel hadden, zijn pas in de
negentiende eeuw afgebroken. Aan de westzijde van de Gouwe kregen de drie
ambachten Broek, Tuil en Zuid-Waddinxveen van de Hollandse graaf toestemming
om via molens uit te wateren op de Gouwe. Deze uitwatering is tot nu toe blijven
bestaan. De opvolger van de watermolens is een klein gemaaltje dat nu in het
Gouwekanaal uitwatert. Hoewel deze ambachten hun uitwatering dus verlegden naar
Rijnlands boezem waren ze niet verplicht bij te dragen in Rijnlands werken. De
processen die het hoogheemraadschap voerde om ze hiertoe te verplichten hadden
geen resultaat.
Ook Bloemendaal plaatste watermolens aan de Gouwe. Deze watermolens lagen
ten noorden van het huidige stadsgebied. Het gemaal dat nu ligt op de plaats van de
noordelijke molen slaat nog steeds het water van het grootste deel van de
nieuwbouwwijken tussen de Kromme Gouwe en de Rijksweg ten noorden van Gouda
uit. De polder Reeuwijk ten noordoosten van Gouda had via de uitmaling van drie
molens zijn hele uitwatering verlegd naar de Oude Rijn. De ten zuiden hiervan gelegen
polder Sluipwijk bleef zijn gebrekkige uitwatering op de Hollandsche IJssel houden.
In 1604 besloten Sluipwijk en Reuwijk samen de Breevaart af te
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24 De waterstaat van Gouda omstreeks 1945.

dammen en beneden de dam de Breevaart via de Karnemelksloot in verbinding te
brengen met de Goudse stadsgrachten, die tot Rijnlands boezem behoorden. De
Breevaart beneden de dam was daardoor een deel van deze boezem geworden. Zowel
Sluipwijk als Reeuwijk plaatsten aan deze dam een molen die water op Rijnlands
boezem kon uitslaan. Ook de polder Willens plaatste in 1750 aan de Breevaart een
molen. Omdat Willens en Sluipwijk niet tot Rijnland behoorden, moesten zij een
bepaalde som per jaar betalen voor het uitslaan van hun water op Rijnlands boezem.
De situatie ontstond dat in de omgeving van Gouda de landen hun water uitsloegen
op Rijnlands boezem. Alleen de polder Stein bleef via molenbemaling water uitslaan
op de Hollandsche IJssel.
Deze wijze van uitwatering is tot 1850 blijven bestaan. Het zwakke punt van het
boezem-poldersysteem was dat Rijnlands boezem alleen via de spuisluizen bij
Spaarndam en vanaf 1492 ook via de spuisluizen bij Halfweg zijn water op het IJ
kon lozen. Een probleem was dat er bij langdurige noordoostenwind hoog water
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25 Kruisende deuren in de Donkere Sluis.

in het IJ ontstond door toevloed van water uit de Zuiderzee. Dan konden de spuisluizen
niet worden geopend. Als er tegelijkertijd veel regenval was in het Rijnlands gebied,
dreigde de boezem te overstromen. Bij een dergelijke samenloop van omstandigheden
werd de keersluis in de Gouwe bij Alphen gesloten en mochten de polders niet verder
uitmalen. Pas in 1807 kwam er verbetering in deze situatie door de aanleg van
spuisluizen bij Katwijk. Bij noordoostenwind kon men nu makkelijk via deze sluizen
op de Noordzee uitwateren. Maar ook nadien moest regelmatig de keersluis bij Alphen
worden gesloten en een maalverbod worden opgelegd.

Stoombemaling
In 1857 was het gehele gebied tussen de Gouwe en de Enkele Wierikke, inclusief de
stad Gouda, bij Rijnland gevoegd. Hierdoor had het waterschap een sterke greep
gekregen op de waterstaat rond Gouda. Met de uitvinding van de stoommachine
konden zeer grote opvoerwerktuigen worden aangedreven, die grote hoeveelheden
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water konden uitslaan. Het was nu zelfs mogelijk uitgestrekte watervlaktes zoals
boezems te gaan bemalen. De aanleiding tot de bouw van boezemgemalen in Rijnland
was de droogmaking van de Haarlemmermeer, wat de boezem aanzienlijk verkleinde,
zodat deze veel minder water zou kunnen bergen. Het rijk moest toen als compensatie
boezemgemalen plaatsen. Een van de boezemgemalen werd in 1857 in Gouda
gebouwd aan het uiteinde van de Fluwelensingel bij de vroegere Hanepraaisluis. Dit
stoomgemaal, een ontwerp van de bruggenbouwer Nicolaas Theodorus Michaëlis,
werd in 1937 afgebroken. Zelfs na de bouw van dit gemaal kwam de boezem nog
wel eens zo vol te staan dat uitwatering via de molens van de polders op de boezem
werd verboden (Giebels, Stoomgemaal, 1988).
Pas in de jaren twintig van de twintigste eeuw nam de samenleving geen genoegen
meer met de omstandigheid dat grote gebieden regelmatig onder water stonden. Toen
de provincie Zuid-Holland besloot om in het kader van de modernisering van de
scheepvaartwegen een kanaal ten westen van Gouda te graven, stelde ze Rijnland
voor om het nieuwe kanaal ook te gaan gebruiken voor een verbetering van de
uitwatering van Rijnlands boezem. Hiertoe moest een nieuw gemaal worden gebouwd
ten oosten van het scheepvaartkanaal. De provincie stelde gratis grond ter beschikking
voor een toevoerkanaal naar dit gemaal en stelde hiernaast een subsidie van een kwart
miljoen in het vooruitzicht. Rijnland greep deze kans en in 1936 kwam het nieuwe
dieselgemaal Mr. P.A. Pijnacker Hordijk gereed, genoemd naar degene die tussen
1915 en 1943 dijkgraaf van Rijnland was geweest. Na 1936 behoorde het maalverbod
tot het verleden. Alleen bij zeer extreme regenval heeft het polderland nog
wateroverlast.

De gecostumeerde binnenvaart
Schepen konden vanaf de Hollandsche IJssel, die tot het buitenwater behoorde, via
de Donkere Sluis op de boezem van Rijnland komen. Vandaar kon men doorvaren
over de Gouwe, de Oude Rijn, de weteringen naar het Haarlemmermeer en zo naar
het Spaarne en de scheepvaartsluis bij Spaarndam. Hier kwamen de schepen weer
op het buitenwater, namelijk het IJ. Spaarndam en Gouda vormden het begin- en
eindpunt van de vaarroute door het midden van Holland, waarvan niet alleen de
Hollanders gebruikt maakten om van het noorden van Holland naar het stroomgebied
van Lek, Maas, Merwede en Schelde te varen. Ook de middeleeuwse internationale
koopvaart tussen de kusten van Frankrijk en de Oostzeelanden maakten gebruik van
deze route. Een andere doorgaande route was er in Holland niet. Bovendien was deze
vaarweg door de graaf voorgeschreven en werd daarom ‘gecostumeerde binnenvaart’
genoemd. Het belang van de graaf lag bij de tollen die hij langs de route bij Gouda
en Spaarndam had ingesteld. Zeewaardige schepen konden ook over de Noordzee,
maar die route was gevaarlijk en daarom bleef de doorvaart over Gouda van belang.
De stad had er groot economisch voordeel van. Toen de graaf van Holland in 1496
toestemming gaf om in de Vliet bij Leidsendam een grote scheepvaartsluis aan te
leggen, waardoor een nieuwe vaarweg tussen Rotterdam en de andere Maassteden
naar Spaardam mogelijk werd, deed Gouda alles om dit plan te verijdelen. Het
stadsbestuur voerde niet alleen processen om de bouw van de sluis te verhinderen,
maar stuurde zelfs een gewapende macht om de in aanbouw zijnde sluis te vernielen
(Smit, Vorst en Onderdaan, 1995).

Wim Denslagen, Gouda

73

26 De Donkere Sluis in 1937 tijdens het schuren van het grachtenstelsel (foto Studio Baars).

Om van de Hollandsche IJssel op de boezem te komen, moesten de schepen de
keersluis in Gouda, de Donkere Sluis, passeren. Aanvankelijk werden de sluisdeuren
alleen geopend als het peil van de Gouwe ongeveer gelijk was aan dat van de
Hollandsche IJssel. Dit veranderde drastisch in 1436, toen aan het Amsterdamse
Veer een sluis werd gebouwd op initiatief van Haarlem en op kosten van Leiden,
Amsterdam, Gouda, Alkmaar, Hoorn, Medemblik en Edam. Hierdoor ontstond tussen
de Donkere Sluis en de Amsterdamse Sluis een schutkolk van 380 meter lang. In
1615 werd ook een sluis gebouwd aan de mond van de Haven. Deze Havensluis
moest het slibrijke vloedwater tegenhouden en werd dus niet geopend bij opkomend
tij. Het schutten door deze drie sluizen duurde minstens zes uur, maar gebeurde wel
met tientallen schepen tegelijk. De Havensluis en de Donkere Sluis stonden open bij
laag water op de IJssel. Het Amsterdams Verlaat werd pas geopend als de twee andere
sluizen gesloten waren. De schippers van de in de kolk gelegen schepen droegen
door hun langdurige verblijf bij aan de lokale economie. In 1954 is een einde aan
deze doorvaart gekomen, toen de Havensluis werd vervangen door een duiker. De
Donkere Sluis en de Amsterdamse Sluis konden hun bestaan rekken als beschermde
monumenten.
Naast de doorvaart over de Gouwe was er ook een mogelijkheid om via de
Turfsingel te varen. Hier schijnt al omstreeks 1400 een schutsluis te zijn aangelegd.
Deze sluis stond later bekend als de Mallegatsluis. De functie van deze sluis is
onduidelijk. Mogelijk werd ze alleen gebruikt wanneer de doorvaart door de Haven
gestremd was. In het begin van de Tachtigjarige Oorlog, tussen 1576 en 1578, werd
hier op bevel van Willem van Oranje een grote sluis gebouwd waardoor
oorlogsschepen konden passeren, want de vaarweg door Gouda was voor deze schepen
niet breed genoeg. Deze sluis mocht alleen gebruikt worden voor oorlogsschepen en
voor schepen die te groot waren om via de Haven te varen. Kleinere schepen mochten
weliswaar van deze sluis gebruik maken, maar de schippers moesten hiervoor
toestemming gaan halen op het stadhuis van Gouda en daarvoor betalen. Pas in 1795
bij de Bataafse Omwenteling zijn de beperkende maatregelen voor scheepvaart langs
deze sluis opgeheven. In 1763 werd de Mallegatsluis vervangen door een nieuwe
sluis, die iets oostelijker dan de vorige lag. De sluis had alleen vloeddeuren, zodat
er niet kon worden geschut als de waterstand op de Hollandsche IJssel lager was dan
in de stad. Toch was de sluis tot 1936 een van de drukste sluizen in Nederland. In
1939 werd de sluis ingrijpend verbouwd. De vloeddeuren werden vervangen door
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hefdeuren waardoor op ieder moment geschut kan worden (Jong, Mallegatsluis,
1941).
In 1936 ontstond voor de scheepvaart een nieuwe situatie. De Gouwe kreeg met
het graven van het Gouwekanaal ten westen van de stad een nieuwe monding. Hier
werd de Julianasluis aangelegd. Deze kan schepen tot 2000 ton schutten en is
uitgevoerd met roldeuren die zonder beperking naar twee zijden water kunnen keren.
Roldeuren konden dus op plaatsen waar eb en vloed heersten, de punt-
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deuren vervangen. Door de bouw van de Julianasluis is Gouda een knooppunt
gebleven van de binnenvaart door Holland, een positie die zij vanaf de stichting van
de stad heeft gehad.
De scheepvaart was ook afhankelijk van de bevaarbaarheid van de Hollandsche
IJssel. Deze rivier verzandde steeds meer, wat bovendien nadelig was voor de
afwatering van het gebied tussen de Lek en de Hollandsche IJssel, de Krimpenerwaard
en de Lopikerwaard. Om dit te verbeteren, werd besloten de IJssel ten oosten van
Gouda af te dammen, wat verdere verlanding achter de dam voorkwam. In deze dam
liggen verschillende sluizen (Groningen, Krimpenerwaard, 1995). De waaiersluis in
deze dam dient om de IJssel op diepte te kunnen houden. Om snel te kunnen spuien
werd de schutsluis voorzien van een tweetal waaierdeuren en een cirkelvormige
uitsparing in de beide sluiswanden. Deze kommen staan door middel van riolen in
verbinding met zowel de afgedamde IJssel als de IJssel beneden de dam. In iedere
kom bevinden zich twee gekoppelde deuren, de waaierdeuren, die met elkaar iets
minder dan een rechte hoek maken. De deur in de kom is iets langer dan de deur die
de sluis afsluit. De deuren zijn gesloten als de schuiven in de riolen, die in verbinding
staan met het hoge water van de afgedamde IJssel, open zijn. Het hoge water in de
kom drukt dan tegen de langere deurhelft en deze drukt dan op zijn beurt de kortere
deurhelft in de sluisopening. Bij het openen van de sluis worden de riolen naar de
kant van de afgedamde IJssel gesloten en de riolen naar het lagere water van de IJssel
beneden de dam geopend. Het hoge water van de afgedamde IJssel drukt nu de langere
deur van de waaierdeur in de kom. Deze neemt de kortere deur mee, waardoor de
sluis opengaat. Het hoge water van de afgedamde IJssel stroomt nu met kracht door
de sluis in de richting van Gouda.

Waterwegen tussen stad en platteland
Gouda was ook markt en handelscentrum voor het omringende platteland. In het
Hollandse polderland werden agrarische producten per schip vervoerd. Maar de
polderwateren waren gescheiden van het boezemwater. Om een verbinding te maken
tussen het polderwater en het boezemwater, heeft Gouda verschillende kleine
schutsluisjes gebouwd. Deze schutsluizen werden verlaten genoemd. Behalve het
Reeuwijks verlaat (dubbel verlaat) zijn al deze sluisjes in de laatste decennia
afgebroken. Het Reeuwijks verlaat werd in 1604 bij de afdamming van de Breevaart
door het stadsbestuur van Gouda gebouwd. Het vormde de verbinding met Sluipwijk
en Reeuwijk. Het unieke van dit verlaat was dat het de verbinding tot stand bracht
met twee poldergebieden. Aan de boezemzijde bevond zich zoals gebruikelijk één
paar deuren. Aan de polderzijde bevonden zich drie deuren, één die toegang gaf tot
het polderwater van Sluipwijk en één paar deuren dat naar het polderwater van
Reeuwijk openden. In 1972 werd de toegang tot de Molenvliet afgesloten en de sluis
gerestaureerd. Bij de sluis staat een gemaal uit 1934 dat het water van de polders
Reeuwijk en Sluipwijk op de Breevaart uitslaat (Balen, Bloemendaalsch Verlaat,
1940).
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27 Het Moordrechts verlaat in 1910. De schutsluis werd in 1545 aangelegd voor de turf- en
marktschippers uit de vroegere polders Moordrecht en Broek. De sluis lag tot de aanleg van de
Turfsingel aan het einde van de Verlorenkost. Ze werd daarna verplaatst en in 1935 afgebroken.
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28 Mallegatsluis in 1995. De sluis werd tussen 1576 en 1578 aangelegd en in 1764 op geringe afstand
herbouwd De sluis werd in 1884 en in 1941 voorzien van electrisch aangedreven hefdeuren.

29 Het wapen van Holland en de gedenksteen uit 1764 in de schutkolkwand van de Mallegatsluis.

Watertoevoer uit de IJssel
Het water van de IJssel werd door de stad niet alleen gebruikt als drinkwater, maar
ook als krachtbron en voor de afvoer van vuilnis. Bij elke vloed liep de Haven tot
aan de Donkere Sluis vol met redelijk schoon IJsselwater. Dit water werd voor
menselijke consumptie gebruikt, in het bijzonder door de vele brouwerijen. Hiertoe
waren onder de huizen duikers of overkluisde watergangen aangelegd. Omstreeks
1400 lagen er een grote duiker onder het Catharina Gasthuis tussen de Haven en de
Molenwerf en een duiker die vanaf de Haven tot in de Spieringstraat liep. Deze laatste
duiker werd aangeduid als ‘de Oude Seyl van 't Casteel’. Beide duikers waren 75
centimeter hoog en 50 centimeter breed. Daarnaast was er nog een derde duiker die
liep rechtstreeks van de IJssel naar de gracht langs de Peperstraat. De opening van
deze duiker aan de IJsseloever lag ter hoogte van de Veerstal, waar zich het veer
bevond naar Gouderak. Deze duiker was veel groter dan de andere twee, te weten
60 centimeter hoog en 160 centimeter breed.
Om de lakenindustrie een impuls te geven, besloot het stadsbestuur in de
zeventiende eeuw tot de bouw van een volmolen, waarin stampers het laken deden
vervilten. Men besloot hiervoor een getijmolen te bouwen, waarbij het vloedwater
het waterrad aandreef. Deze getijmolen werd geplaatst bij de duiker aan de Veerstal
en stond later bekend als de Kleine Volmolen. De volmolen bleek een succes en
daarom besloot het stadsbestuur in 1630 tot de bouw van een tweede volmolen; deze
werd geplaatst aan de oostzijde van de Haven bij het voormalige kasteel. Dit was de
Grote Volmolen, waarvoor een nieuwe duiker werd aangelegd tussen de IJssel en de
‘Seyl van het Casteel’, de gracht langs de Spieringstraat. Deze duiker moest minstens
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70 centimeter breed en 170 centimeter hoog worden. In de negentiende eeuw zijn
de getijmolens door de introductie van de stoommachine overbodig geworden.
Het door de duikers ingelaten IJsselwater werd via de Gouwe op Rijnlands boezem
geloosd en hierdoor kwam de stad in conflict met het Hoogheemraadschap Rijnland.
Als de boezem door regenval al vol was, wat vaak voorkwam, gaf het ingenomen
IJsselwater direct wateroverlast. Er zijn heftige conflicten geweest tussen Rijnland
en Gouda over het inlaten van het water voor de molens. Na langdurige
onderhandelingen tussen Gouda en Rijnland werd in 1869 besloten de volmolens
buiten gebruik te stellen en in 1870 zijn de schepraderen weggenomen. Gouda ontving
hiervoor van Rijnland een schadeloosstelling van 25.000 gulden.
Gouda liet ook water in om de grachten te kunnen doorspoelen. Tot in de
zeventiende eeuw werd het water in de grachten van Gouda ververst door lozing van
water op de Hollandsche IJssel, maar door de verlanding van de rivier werd dit
onmogelijk. Men ging toen de grachten ‘schuren’ met IJsselwater. Dit schuren was
mogelijk geworden door de bouw van de Havensluis in 1615. Het schuren ging als
volgt. Als na de hoogste vloedstand het water van de IJssel weer terugviel, werden
de schuiven of rinketten van de Havensluis opengezet. Er moest worden gewacht op
het inzetten van de eb, want bij stijgend water zou slibrijk water door de rinketten
naar binnen stromen. Door het openzetten van de rinketten kwam het waterpeil in
de havenkom ongeveer veertig centimeter hoger te staan dan het water in de Gouwe.
Op een sein van de havenmeester werd dan de Donkere Sluis tegen de
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30 Waaiersluis in de Hollandsche IJssel.

waterdruk in geopend. De keersluis aan het Amsterdamse Veer hield men gesloten.
Het binnenkomende water stroomde dan met grote snelheid door grachten, duikers
en zijlen, waardoor ze grondig werden schoongespoeld. Tegelijkertijd werd via de
duikers van de Volmolens water ingelaten. Dit water werkte ook mee aan het
doorspoelen van de grachten. In 1870, toen de raderen in de volmolens werden
weggehaald, bleven de duikers wel intact omdat deze noodzakelijk waren voor de
waterverversing. Het vervuilde grachtwater kwam ten noorden van het Amsterdamse
Verlaat op de Gouwe terecht en vandaar op de singelgrachten. Deze werden op hun
beurt doorgespoeld door het inlaten van water via de Hanepraai-en Mallegatssluis
en ten slotte werd het vuile water de Gouwe opgestuwd. Wanneer het IJsselpeil na
enkele uren het grachtpeil benaderde, werd de Donkere Sluis weer gesloten.
De techniek van het schuren was alleen mogelijk door een speciale, in 1778
ontworpen constructie van de Donkere Sluis. Om de sluis snel te kunnen openen
tegen het hoge water in, kreeg de sluis - naast de twee bestaande deuren voor het
schutten - kruisende deuren. Er waren meer van dergelijke sluizen in Nederland,
maar de Donkere Sluis is de enige die bewaard is gebleven. De sluis heeft vier deuren.
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De beide linkerdeuren en de beide rechterdeuren zijn met ijzeren rollen aan elkaar
verbonden. De deuren aan de Gouwezijde zijn langer dan de deuren aan de
Havenzijde. De beide deuren aan de Havenzijde hangen in geopende stand voor de
deuren aan de Gouwezijde. Als men voorafgaand aan het schuren de Haven liet
vollopen, werden de kruisende deuren met een schippershaak gesloten. De schuiven
in de deuren aan de Havenzijde werden geopend en de schuiven in het omloopriool
gesloten. Hierdoor stond het water achter de deuren aan de Havenzijde in open
verbinding met het hoge water in de Haven. Door de druk van dit hoge water werden
de deuren aan de Gouwezijde dichtgeduwd. Om de sluis te openen werden de schuiven
in de deuren aan de Havenzijde gesloten en vervolgens de schuiven in de riolen
geopend. Het water achter de deuren aan de Havenzijde vloeide weg in de Gouwe
en vervolgens drukte het hoge water in de Haven de deuren aan de Havenzijde opzij
en die namen de deuren aan de Gouwezijde mee. Daarna stroomde het water van de
Haven met grote kracht in de Gouwe en vervolgens in de andere grachten en zijlen.
Deze unieke sluis werd in 1954 als waterstaatkundig monument gerestaureerd (Bakker,
Bedrijf, 1987. Arends, Sluizen, 1994).

Waterbeweging rond Gouda sinds 1940
In de twintigste eeuw begon de kwaliteit van het water steeds belangrijker te worden.
De diepe ontwatering vergrootte de zoute kwel vanuit de ondergrond, waardoor de
boezemwateren verziltten. Bovendien werd zowel door de bevolking als door de
industrie steeds meer afvalwater geproduceerd.
Rijnland besloot in 1927 tot het bouwen van een nieuw gemaal, het dieselgemaal
Mr. P.A. Pijnacker Hordijk, want de zorg voor de waterkwaliteit was ook tot de taken
van Rijnland gaan behoren. In de jaren twintig waren veel klachten binnengekomen
over het zoute boezemwater en de vervuiling van het oppervlaktewater. Een oplossing
werd gevonden in het doorspoelen van de boezem, waarbij nieuw water bij Gouda
werd ingelaten en het boezemwater door de gemalen aan de west- en noordkant van
het hoogheemraadschap werd uitgemalen.

31 De waaiersluis in de Hollandsche IJssel. Foto uit 1986.

Het inlaten van water kon echter wel wateroverlast veroorzaken in de stad Gouda
zelf. Om deze reden werd besloten van Gouda een aparte boezem te maken. Hiervoor
werd in de Nieuwe Gouwe, gegraven tussen 1898 en 1903, ten noorden van de stad
de Ir. De Kock van Leeuwensluis aangelegd. Deze keer- en schutsluis was genoemd
naar haar ontwerper Willem Johan de Kock van Leeuwen, ingenieur bij de Provinciale
Waterstaat in Zuid-Holland. Tegelijkertijd, in 1941, werd de Mallegatsluis verbouwd
en de Hanepraaisluis vervangen door de Hanepraaiduiker. De polders Reeuwijk,
Sluipwijk en Willens maalden uit op de stadsboezem van Gouda.
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Desondanks nam de vervuiling van het oppervlaktewater in de stadsboezem toe.
De aanleg van riolering in de stad verbeterde wel de waterkwaliteit in de zijlen, maar
niet in de grotere stadswateren, want het riool bleef hierop lozen. Het schuren van
de grachten had op den duur zo weinig effect, dat het in 1960 werd gestaakt. Men
dacht aanvankelijk de oplossing gevonden te hebben met de bouw van een klein
gemaal in de Mallegatsluis om de stadsboezen te kunnen bemalen, maar bij nader
inzien bleek deze oplossing onvoldoende en daarom kwam er in 1970 een
noodvoorziening in de vorm van twee pompen bij de volmolenduikers,
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32 Dieselgemaal Mr. P.A. Pijnacker Hordijk uit 1936. Het is genoemd naar de dijkgraaf van Rijnland:
Pieter Abraham Pijnacker Hordijk (1872-1954). Door de grote capaciteit van dit gemaal verviel het
oude verbod om boven het maalpeil water op de boezem uit te slaan. De drie centrifugaalpompen van
het dieselgemaal zijn in staat per minuut 1800 kubieke meter water uit te malen.

33 De Goudse stadsboezem in 1980.

die het verontreinigde stadswater op de IJssel moesten pompen. Maar ook de IJssel
vervuilde steeds meer. De definitieve oplossing kwam in 1976 toen in Gouderak aan
de overzijde van de Hollandsche IJssel een grote zuiveringsinstallatie werd gebouwd
door het ingenieursbureau Bongaerts en Kuyper. Het rioolwater wordt tegenwoordig
door een rioolgemaal aan de Bosweg onder de Hollandsche IJssel door naar deze
zuiveringsinstallatie gepompt en in gezuiverde vorm weer op de IJssel geloosd.
Toen het probleem van de waterkwaliteit was opgelost, bleek dat de stadsboezem
toch dikwijls nog te hoog was opgezet, zodat in de lager gelegen delen van de stad
wateroverlast optrad. Hieraan kwam een eind door de bouw van een tweede gemaal
voor de stadsboezem, het Hanepraaigemaal, in 1987 gebouwd naar ontwerp van P.
Nieuwveld (Dijksman, Stadsboezem, 1988).
G.P. van de Ven
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Het stadsbestuur tussen 1350 en 1795
De middeleeuwse stad was een zelfstandig rechtsgebied waar de burgers bepaalde
rechten genoten die zij met meer of minder moeite van de landsheer hadden verkregen.
Vandaar de uitdrukking ‘stadslucht maakt vrij’: wie in het gebied van de stadsvrijheid
woonde, genoot meer rechten en vrijheden dan de plattelandsbevolking. Het
poorterschap gold als een voorrecht dat de stedelijke gemeenschap door de eeuwen
heen met hand en tand heeft trachten te beschermen tegen de ongewenste bemoeizucht
van de Hollandse graven, de Bourgondisch-Habsburgse hertogen of de Generaliteit.
Het bestuur van een stad lag in handen van verschillende lichamen of colleges met
zelfstandige taken, zoals de rechtspraak, het toezicht op de openbare ruimte, het
financiële beheer of de ondersteuning van behoeftigen. De belangrijkste colleges
bestonden vanaf 1477 uit zeven schepenen, vier burgemeesters en vier tresoriers.
Tot 1795 hadden deze ambtsdragers het stedelijk bestuur in handen.

De stadsheer, het Gerecht en de Raad
In 1356 werd Jan van Beaumont, die vanaf 1308 de stad in leen had gekregen van
graaf Willem III, opgevolgd door zijn kleinzoon Jan van Blois. Deze trad tot 1381
op als stadsheer van Gouda. De stadsheer bezat veel grond en gebouwen, inde de
belastingen en was verantwoordelijk voor de rechtspraak in de stad. Jan van Blois
werd opgevolgd door Guy van Blois, die in 1397 overleed. In deze periode veranderde
Gouda in snel tempo, wat zijn weerslag moet hebben gevonden in een verdere
ontwikkeling van de bestuurlijke instellingen zoals die al voor 1350 waren ontstaan.
Hoe ze zich hebben ontwikkeld, is aan de hand van de schaarse bronnen uit deze
periode niet precies na te gaan (Calkoen, Graven van Blois, zonder jaar. Uytven,
Stedelijk leven, 1982).
Het heerlijk bestuur werd vertegenwoordigd door de baljuw en de schout. Beiden
hadden de verantwoordelijkheid om er namens de stadsheer de rust en orde te
handhaven. De baljuw voerde het heerlijk toezicht uit over verschillende steden en
dorpen, waarbij hij vooral zorg moest dragen voor de opsporing, de berechting (als
voorzitter van een rechtbank) van edelen of welgeborenen en de bestraffing van
zware overtredingen. Hij inde de hoge boetes en voltrok de doodstraf (Buntinx,
Instellingen, 1951).
Het rechtsgebied van de schout was beperkt tot de stad. Hij stond aan het hoofd
van een groep stedelijke ingezetenen die als rechters, gezworenen, geschillen bijlegden
en in naam van de landsheer misdadigers bestraften voor vergrijpen die een lagere
boete vereisten. Samen met de schepenen bestuurde hij de stad. De schout en zeven
schepenen waren verenigd in een college, het Gerecht, dat was belast met de
rechtspraak en het uitvaardigen van verordeningen, ‘keuren’ geheten, die de handel,
nijverheid en het openbare leven in goede banen moesten leiden.
Daarnaast kende het stadbestuur burgemeesters. Aan hen was het beheer
opgedragen van de stedelijke goederen, zoals openbare gebouwen als het stadhuis,
de waag, de stadsschool en percelen grond die door de stadsheer of door anderen aan
de stad waren verkocht. Omdat zij de gelden beheerden die bestemd waren voor het
onderhoud van stedelijke gebouwen, droegen zij de verantwoording voor alle
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stedelijke financiën. Deze positie gaf hen de mogelijkheid om later, in het midden
van de vijftiende eeuw, een prominente plaats in het Gerecht op te eisen. In de bronnen
duiken zij pas op in 1387 (Marsilje, Financiële beleid, 1985. Schmidt, Archief Blois,
1982, nummer 113: rekening van Jan Tolnaer van 10 november 1386 tot 11 november
1387. Jaeger, Handschriften, 1968, 838: aantekeningen uit de rekeningen van Jan en
Guy van Blois door Jonkheer G.G. Calkoen).
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Naast het Gerecht moet er nog een groter college hebben bestaan, de Raad, een
stadsraad waarin de meest vooraanstaande burgers zitting hadden. Zij
vertegenwoordigden de stedelijke bevolking als geheel. Of deze Raad alleen in
uitzonderlijke gevallen op last van de stadsheer vergaderde in de raadkamer op het
stadhuis (een voorloper van het huidige raadhuis, waarvan de ramen in 1403 door
de glazemaker Rutgaert Gerritszoon werden hersteld), of juist regelmatig door het
Gerecht bijeen werd geroepen om mee te beslissen over het bestuur van de stad, is
niet bekend.

De graaf en de stad
Met het overlijden van Guy van Blois in 1397 kwam Gouda weer onder het grafelijke
bestuur van Albrecht van Beieren. Net als de overige Hollandse steden moest de stad
nu belasting afdragen aan de graaf. In het vervolg werden de baljuw en de schout,
de rentmeester en de kastelein door hem aangesteld. Daarnaast benoemde hij
vooraanstaande leden uit de burgerij om de bestuursambten van schepen, burgemeester
en tresorier te vervullen (Bos-Rops, Graven en geld, 1993).
De overdracht van Gouda aan de Hollandse graaf vond plaats in een tijd waarin
Albrecht van Beieren en zijn zoon Willem van Oostervant, de latere Willem VI,
dringend om geld verlegen zaten. Vanaf 1396 werden er weer expedities naar
Friesland uitgerust in een poging dit gebied onder grafelijk bestuur te krijgen. In
1402, vlak voor Albrechts dood, onstond er een conflict met de heren van Arkel (de
Arkelse Oorlog). De Hollandse steden werden in toenemende mate geconfronteerd
met de financiële problemen van het graafschap. Om de hogere beden te kunnen
betalen, dienden de steden de accijnzen te verhogen en lijfrenten te verkopen.
Daarnaast moesten de steden een deel van de burgerij actief aan de strijd laten
deelnemen en hun onderhoud zelf bekostigen (Gent, Hoeken en Kabeljauwen, 1994.
Janse, Friese oorlog, 1993. Waale, Arkelse oorlog, 1990).
In 1402 gaf graaf Willem VI toestemming om in Gouda drie tresoriers aan te
stellen. Dit zouden er later vier worden. Zij hadden tot taak de burgemeesters in het
financiële beheer van de stad te ondersteunen, maar ook hun uitgaven te controleren.
Nu er meer belasting moest worden betaald, de stedelingen steeds vaker door de
graaf ter heervaart werden opgeroepen en de burgemeesters en schepenen de stad op
dagvaarten moesten vertegenwoordigen, kreeg het beheer van de stedelijke financiën
meer aandacht (Heinsius, Financiën, 1903, 291-375).

Vroedschap en Rijkdom
Mogelijk leidde de toegenomen belastingdruk tevens tot de opkomst van een veel
groter college van vertegenwoorders uit de burgerij, de Vroedschap. Dit college
bestond uit rijke burgers die reeds eerder als schepen ervaring hadden opgedaan met
de vervulling van een bestuursambt. De herkomst van dit bestuurslichaam staat niet
vast. Mogelijk kwam het voort uit de stadsraad die in de veertiende eeuw fungeerde
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als een passief klankbord voor de besluiten van de stadsheer of het Gerecht. In de
vijftiende eeuw werd de Vroedschap, met de burgemeesters, steeds meer betrokken
bij het stadsbestuur. Vooral wanneer de burgemeesters en schepenen financiële
toezeggingen deden aan de landsheer, wensten de vermogende burgers hun handelen
te controleren.
De stedelingen controleerden elkaar voortdurend, een onderlinge controle die tot
uiting kwam in de wijze waarop de bestuurscolleges met elkaar overlegden. Uit de
schaarse vermeldingen, die vanaf 1480 in aantal toenemen, kan het volgende beeld
worden geschetst.
Nadat de leden van het Gerecht en de Vroedschap door de raadhuisklok voor intern
beraad naar het raadhuis waren opgeroepen, deden de burgemeesters en schepenen
eerst verslag van hun handelen. Dit kon betrekking hebben op het invoeren van
nieuwe keuren of hun overleg met de stadhouder in Den Haag. Hierop werden de te
nemen maatregelen samengevat in een voorstel, een propositie, waarover de
Vroedschap zich moest uitspreken. De Vroedschap kon besluiten om accoord te gaan
met de voorstellen die door het Gerecht werden gedaan, of de schepenen en
burgemeesters verzoeken om met een nieuw voorstel te komen. Dikwijls kwam het
erop neer dat de propositie werd aangepast, zodat de meerderheid van de Vroedschap
ermee kon instemmen. De definitieve instemming van de Vroedschap werd in de
loop van de vijftiende eeuw zo belangrijk dat men omstreeks 1480 besloot deze
resoluties schriftelijk vast te leggen in Vroedschaps-
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boeken die eeuwenlang, tot 1795, werden bijgehouden (Geselschap, Oud Archief,
1965. Rollin, Rechtsbronnen, 1917).
Er waren ook omstandigheden waarin Gerecht en Vroedschap besloten een groter
deel van de stedelijke bevolking bij de deliberaties te betrekken. Hier ligt de oorsprong
van de Rijkdom, een college dat niet alleen bestond uit oud-bestuurders, maar ook
uit burgers die jaarlijks een groot bedrag aan belastingen betaalden. In tijden van
crisis kon het voorkomen dat ook andere organisatievormen tijdelijk een rol speelden
in het stadsbestuur. Tussen 1425 en 1428 ondersteunde de stad Gouda Jacoba van
Beieren tegen haar oom Philips de Goede van Bourgondië. In 1425 is er sprake van
een Raad van 52 die de stad vertegenwoordigt samen met de Vroedschap en de
Rijkdom (Mieris, Charterboek, 1756, 783: ‘rijcheit’). Door de strijd tussen Hoekse
en Kabeljauwse facties om de hegemonie in de stad, lijken de gilden tussen 1477 en
1482 ook nog enige invloed op het stadsbestuur te hebben uitgeoefend (Overstegen,
Gouda 1477-1481, 1989, 84-88. Gent, Hoeken en Kabeljauwen, 1994).

Het stadsbestuur in de vijftiende eeuw
Omstreeks 1450 was er een breed scala aan colleges en bestuursambten ontstaan. De
stedelingen die tot deze ambten verkozen waren, werkten nauw met elkaar samen
en dienden zich tegenover hun stadsgenoten te verantwoorden. De stadsverdediging
en de handhaving van rust en orde lagen in handen van de hertog van Bourgondië
en de door hem aangestelde stadhouder. De kastelein, baljuw en schout die namens
hen optraden, voerden hun taken afzonderlijk uit of werkten in wisselende combinaties
met elkaar samen. De rechtspraak werd verzorgd door schout en schepenen, die
zitting hadden in de Schepenbank. Het dagelijks beleid, de vertegenwoordiging van
de stad naar buiten toe, het uitvaardigen van keuren en het toezicht daarop was in
handen van de schepenen en de burgemeesters, het Gerecht. De verantwoordelijkheid
voor de stedelijke financiën lag bij de burgemeesters, die werden ondersteund door
de tresoriers. Het algemeen toezicht op schepenen, burgemeesters en tresoriers werd
uitgeoefend door de rijkste burgers van de stad, die waren verenigd in de Vroedschap.
In uitzonderlijke gevallen werd een groter deel van de burgerij in het beraad betrokken
door de Rijkdom van de stad bijeen te roepen. Deze indeling in vertegewoordigers
van het landsheerlijk bestuur, stadsbestuurders, toezichthouders en uitvoerenden
bleef in grote lijnen gelijk tot 1795.
Om hun maatschappelijk aanzien te vergroten, vervulden de stadbestuurders
verschillende liefdadige, maar invloedrijke functies, zoals de ambten van kerkmeester,
Heilige Geestmeester, gasthuismeester en weesmeester. Daarnaast bestonden er nog
stedelijke ambtsdragers die wèl een vergoeding van de stad ontvingen, zoals
stadsklerken, stadschirurgijns en stadswachters. Ook bij de vervulling van deze
ambten deden vooraanstaande Goudse burgers zich gelden.
Omdat de landsheer gedurende de vijftiende eeuw de verschillende ambtsdragers
en leden van het Gerecht aanstelde, bleef hij invloed uitoefenen op de samenstelling
van het Goudse stadsbestuur. Met de instelling van een Raad van Veertig riep Filips
de Goede omstreeks 1450 een kiescollege in het leven, dat voortaan jaarlijks de leden
van het Gerecht moest voordragen. De voordrachten dienden door de stadhouder te
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worden goedgekeurd. Met de uitvaardiging van het Privilege der Veertigen in 1477
en 1481, waarbij het aantal burgemeesters van twee op vier werd gebracht, ontstond
er naast de Vroedschap een tweede groep van vooraanstaande burgers die de
benoemingen voor de ambten van het volgende jaar in handen had: de Veertigen.
Ook de Vroedschap en Veertigen werkten nauw met elkaar samen en vulden elkaar
zonodig aan. Burgers die belangrijke ambten, zoals dat van burgemeester en van
schepen wisten te verwerven en daarnaast nog deel uitmaakten van de Vroedschap
en de Veertigen, groeiden in aanzien.
Onder de Bourgondische hertogen Filips de Goede en Karel de Stoute slaagden
de bestuurders erin de benoemingen van de belangrijkste ambtsdragers naar zich toe
te trekken. Steeds vaker gingen de edellieden die door de hertogen tot kastelein of
schout waren benoemd (en het ambt vooral als een inkomstenbron beschouwden) er
toe over het ambt tegen een hoger bedrag te laten vervullen door een burger uit
Gouda. Soms ging het stadsbestuur zelfs zo ver om een Goudse burger geld te
fourneren, waardoor een belangrijk ambt door een van de eigen stadsbestuurders kon
worden gepacht, zoals Jacob Jacobszoon Leeu, die in 1495 een groot geldbedrag van
de stad ontving om daarmee het kasteleinambt in pacht te nemen (Geselschap, Oud
Archief, 1965, 1158, folio 3, 26 en 1159, folio 9). Op
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deze wijze slaagde het Goudse stadsbestuur er bij tijd en wijle in om de belangrijkste
ambten, die voorheen aan de Hollandse graven toevielen, onder eigen toezicht te
plaatsen.
De Veertigen en de belangrijkste vroedschapsleden kregen in de loop van de
zestiende eeuw een beslissende stem in het stadsbestuur. De invloed van de overige
burgers op het bestuur van de stad werd geleidelijk aan beperkt. Ieder jaar werden
weliswaar ter controle van de afzonderlijke bestuurders nieuwe ambtsdragers
aangesteld, maar een groeiend deel van de burgerij werd van deze bestuursambten
uitgesloten. De Veertigen deden bij hun voordrachten steeds vaker beroep op leden
van een klein aantal Goudse families die de inkomsten uit de bestuursambten voor
zichzelf hielden. De ambten van burgemeester, schepen en tresorier rouleerden onder
een kleiner wordende groep burgers, die met korte onderbrekingen nu eens als
schepen, dan weer als tresorier en het daaropvolgende jaar nog eens als burgemeester
werden aangesteld. Bij de vraag wie er voor de bestuursambten in aanmerking kwam,
speelden de rangorde tussen de verschillende vroedschapsleden en hun leeftijd een
belangrijke rol. De Vroedschap vormde echter nog geen gesloten college en werd
regelmatig met nieuwe leden uitgebreid. Het gemeenschappelijke overleg tussen
diegenen die het lidmaatschap der Vroedschap hadden verworven en de rest van de
Goudse burgerij was sterk genoeg om de crisis die vanaf 1572 ontstond te overleven.
Ook Gouda keerde zich tegen het Spaans-Habsburgse landsbestuur en wist haar
belangen in een nieuwe Republiek der Verenigde Nederlanden te verdedigen (Hibben,
Revolt, 1983).

Het stadsbestuur tijdens de Republiek
De aanzienlijke families in de stad waren versterkt uit de Opstand te voorschijn
gekomen. Binnen de nieuwe Republiek hadden de afzonderlijke stadsbesturen en
daarmee ook de vooraanstaande families een grote vrijheid van handelen. Het prestige
dat deze regentenfamilies verkregen, de ervaring in bestuursaangelegenheden en
connecties met aanzienlijke families in andere steden, garandeerden een adequaat
bestuur. De regenten pretendeerden vooral de gemeenschappelijke belangen in het
oog te houden, opdat ook de overige burgers er belang bij zouden kunnen hebben.
De invloed van de Vroedschap nam evenwel geleidelijk af. De vooraanstaande
Goudse families hadden er bij de uitoefening van hun bestuursambten steeds minder
belang bij op de vingers te worden gekeken door de overige burgers. Gedurende de
zeventiende en een groot deel van de achtiende eeuw schikte de overige
stadsbevolking zich naar de richtlijnen en verordeningen zoals die door de regenten
van de stad werden opgesteld. Van inspraak door een grote groep vooraanstaande
burgers, zoals in de vijftiende en de zestiende eeuw, was in de zeventiende eeuw
geen sprake meer. Alleen in tijden van crisis waren er wel eens korte opflakkeringen
van verzet door het arme deel van de stadbevolking. De regenten voorkwamen de
afbrokkeling van hun machtspositie door te zorgen voor de essentiële levensbehoeften
van de armere groepen. Bij tweespalt en onenigheid tussen de regentenfamilies
onderling konden alleen nog de prinsen van Oranje, als stadhouders en bevelhebbers
van het leger in oorlogstijd, een externe machtsfactor vormen. Door te dreigen met
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ingrepen in de samenstelling van de stedelijke magistraat, konden zij nog enige
controle uitoefenen op de machtigste families in de stad. Na het overlijden van
stadhouder Willem II in 1650 was Gouda de eerste stad die met succes pleitte voor
vermindering van het aantal vroedschapsleden. Het gevolg was dat hun aantal van
veertig naar achtentwintig werd teruggebracht, waardoor de invloed van een beperkt
aantal rijke en machtige Goudse families op de voordrachten voor bestuursambten
en lagere baantjes aanzienlijk werd vergroot. Ze verdienden aan deze omstandigheid
en konden hun politieke positie des te beter handhaven.
De enigen die een gevaar vormden voor de machtspositie van de regenten, waren
de regenten zelf. Vanaf 1680 namen de spanningen tussen de verschillende
regentenfamilies toe, omdat de concurrentie groeide. Er onstonden zogenaamde
correspondenties, afspraken tussen een beperkt aantal families, zodat die andere
regentenfamilies van ambten konden uitsluiten. De inkomsten die uit deze ambten
voortvloeiden kwamen op die manier steeds bij dezelfde families terecht. Wilde men
dit machtsspel goed spelen dan was het van belang de benoeming van de
burgemeesters te kunnen beïnvloeden. Gedurende de zeventiende en achttiende eeuw
was de betekenis van dit ambt aanzienlijk toegenomen. De burgemeesters
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controleerden niet alleen de stedelijke financiën, maar namen ook alle bestuurlijke
besluiten. Zij bepaalden wie er het volgende jaar in aanmerking kwamen voor de
verschillende betrekkingen en zij bepaalden ook wie de stad in de Staten te Den
Haag, in de Admiraliteitskamer te Amsterdam of als gedelegeerde bij de Verenigde
Oostindische Compagnie mocht vertegenwoordigen. De Vroedschap die geen inzicht
had in de financiële administratie, restte niets anders dan de besluiten van de
burgemeesters voor kennisgeving aan te nemen. Van onderlinge controle was geen
sprake meer. Het stadhuis was beslist niet voor iedereen toegankelijk. Zelfs rijke
burgers was het niet toegestaan om zonder toestemming de burgemeesterskamer te
betreden (Jong, Goed fatsoen, 1985). De schout en schepenen waren reeds lang tot
stedelijke ambtsdragers gereduceerd, zonder werkelijke macht of invloed.
In de tweede helft van de achtiende eeuw verstarde het stadspatriciaat als reactie
op de democratische tendenzen van de Verlichting. Vooral oudere regenten hielden
verkrampt vast aan het burgemeestersambt en weigerden hun macht en de inkomsten
met anderen, soms zelfs hun jongere familieleden, te delen. Weer andere regenten
werden zolang van ambten en inkomstenbronnen uitgesloten dat ze uiteindelijk tot
armoede vervielen of met haat en wrok tegen de zittende burgemeesters de wijk
namen naar andere steden om daar hun geluk te beproeven. Het is daarom niet
verwonderlijk dat de jongere generatie met haar nieuwe verlichte ideeën trachtte de
bakens te verzetten.
Matthieu Roest
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De verdedigingswerken
Wallen, vesten en muren
In het midden van de veertiende eeuw vormde de Raamgracht, gegraven tussen 1315
en 1340, de westelijke begrenzing van de stad, maar was vermoedelijk geen
verdedigingslinie, omdat ze geen directe aansluiting op de Turfmarkt had. De
stadsvesten werden tussen 1350 en 1352 gegraven: de Turfsingel, de Kattensingel,
de Blekerssingel en de Fluwelensingel (Buiskool, Ruimtelijke Ontwikkeling, 1988,
85). Na het graven van de vesten begon men met de aanleg van verdedigingswerken.
Gouda lag op de grens van het graafschap Holland en het bisdom Utrecht, tussen
twee machtscentra en dat moet een belangrijke stimulans zijn geweest voor de aanleg
van de vesten en de stadsmuur. Een andere beweegreden werd gevormd door de
Hoekse en Kabeljauwse twisten, die na de dood van graaf Willem IV in 1345 waren
uitgebroken en tot 1492 zouden voortduren. En ten slotte was er nog een goede reden
om de stad tegen de buitenwereld te beschermen: de dodelijke pest die in het begin
van de veertiende eeuw toesloeg. De stad kon de poorten gesloten houden voor wie
besmet was.
In de tweede helft van de veertiende eeuw kwam de verstening van de
stadsverdediging goed op gang, al werden niet alle bouwwerken direct in steen
uitgevoerd. De aarden wal aan de Vest, tussen de Vlamingspoort en de Dijkspoort
werd waarschijnlijk pas in 1444 door een muur vervangen (Pot, Vestingstad, 1950).
Nog in 1411 en 1413 wordt in keuren melding gemaakt van houten en stenen
‘harkieren’ (Rollin, Rechtsbronnen, 1917, 52, 72). Een harkier of herkier, later ook
wel rondeel genoemd, is een wachttorentje of een boogvormige uitbouw in een
stadsmuur.
In ieder geval stond er al een stadsmuur met een grote toren in 1360 of 1361 bij
de Hollandsche IJssel aan de oostzijde van de Haven (Buiskool, Ruimtelijke
Ontwikkeling, 1988, 46). In 1361 werd op deze plaats begonnen met de bouw van
een kasteel, waarbij gebruik werd gemaakt van de reeds aanwezige
verdedigingswerken.

34 De Kleiwegspoort in de jaren dertig van de negentiende eeuw. Steendruk van P. van Borselen
uitgegeven door Van Houtman in Utrecht (collectie van het stedelijke museum Het Catharina Gasthuis).
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35 Het zandstenen beeld van Jozua uit 1572. Dit beeld stond in de Kleiwegspoort als herinnering aan
de intocht van Adriaan van Swieten, de aanvoerder van de Geuzen. Hij had Gouda ingenomen, zoals
Jozua Jericho had ingenomen (collectie van het stedelijk museum Het Catharina Gasthuis).

De bouw werd rond 1384 afgerond (Sprokholt, Kasteel, 1993, 26 en 27). Het kasteel
vormde een belangrijk onderdeel van de stadsverdediging wegens de strategische
ligging op het kruispunt van twee waterwegen en bij het tol aan de westzijde van de
Haven. In 1390 wordt een stadsmuur vermeld die liep tussen de oude Schuttersdoelen,
zuidelijk van de huidige Lange Tiendeweg, en het kasteel van Gouda bij de
Hollandsche IJssel (Rollin, Rechtsbronnen, 1917, 11). De eerste vermeldingen van
stadspoorten dateren uit de tweede helft van de veertiende eeuw.
Achter de stadsmuren werden binnenvestgrachtjes aangelegd om de
waterhuishouding van de stad te regelen. De grachtjes loosden op de singels via
doorgangen in de stadsmuur en via waterpoortjes. Aan het einde van de vijftiende
eeuw was de ommuring van de stad voltooid (Hulshof, Veerstalgebied, 1993, 4).
Daarmee was de ruimtelijke begrenzing van de stad in steen vastgelegd. Maar de
stad was toen nog lang niet volgebouwd; grote stukken grond werden nog voor
agrarische doeleinden gebruikt. Pas in de zeventiende eeuw werden de laatste open
ruimten bebouwd. Op de kaart van Joan Blaeu uit 1649 staan dertig stadspoorten,
waterpoorten, doorgangen in de stadsmuur naar de buitenvesten, torens en rondelen.

Vestingbouwkundige verbeteringen
Langdurige belegeringen en verwoestingen door vijandelijke legers zijn Gouda
bespaard gebleven, maar de dreiging was er wel en daarom moest de stadsverdediging
voortdurend worden onderhouden en verbeterd. Na het uitbreken van de Hoekse en
Kabeljauwse twisten in 1345 kon Gouda gemakkelijk bij oorlogshandelingen
betrokken raken en de angst steeg ook na de dood van Karel de Stoute in 1477. De
oplopende spanning tijdens de Jonker Fransenoorlog (1488-1490) is terug te vinden
in de keuren die het stadsbestuur in die periode uitvaardigde. Rieten daken van huizen
bij de stadsmuren moesten wegens brandgevaar met leem worden bestreken, bewoners
van huizen bij de stadsmuur moesten een tobbe water met een dweil klaar hebben
staan. Het was zelfs verboden te roepen ‘'t is al verloren’ of ‘gewonnen’ (Rollin,
Rechtsbronnen, 1917, 146-152). Dergelijke uitroepen zouden de verdedigers van de
stad in kritieke situaties weleens volledig op het verkeerde been kunnen zetten.
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De stadsverdediging moest opgewassen blijven tegen de verbeterde krijgstechnieken
en de toenemende vernietigingskracht van het wapentuig. Aarden wallen en houten
wachttorens werden daarom vervangen door stenen bouwwerken. In de
stadsrekeningen komen regelmatig vermeldingen voor van verbeteringen en
versterkingen (Hulshof, Veerstalgebied, 1993, 15 en 33). Ook gebeurde het dat in
tijden van oorlog muren en torens met klei werden versterkt (Pot, Vestingstad, 1950).
De uitvinding van het buskruit rond 1300 en de daaruit voortgekomen ontwikkeling
van vuurwapens hadden ingrijpende gevolgen voor de stadsverdediging. In de
zestiende eeuw bleken de muren en toegangspoorten niet langer bestand tegen
aanvallen met kanonnen en mortieren. Bovendien boden de stadsmuren te weinig
ruimte om vuurwapens te kunnen plaatsen. Aarden wallen, soms versterkt met stenen
muren en omgeven door water, boden meer bescherming. Op strategische plaatsen
buiten de stadspoorten werden toen ravelijnen aangelegd. Dit waren driehoekige,
versterkte eilandjes, omgeven door water en door een brug of weg met het vasteland
verbonden. Naast deze voorwerken werden bastions of bolwerken aangelegd. Uit de
zestiende eeuw en later dateren dan ook tal van nieuwe ontwerpen, vooral gebaseerd
op de Italiaanse vestingbouwkunde (Heuvel, Papiere Bolwercken, 1991). Op de
stadsplattegrond van Jacob van Deventer uit omstreeks 1562 is een kleine ravelijn
te zien in het water van de Fluwelensingel ter hoogte van het Houtmansplantsoen.
Na het uitbreken van de Tachtigjarige Oorlog werden op vier strategische punten,
waar zich de belangrijkste toegangspoorten tot de stad bevonden, versterkingen
aangebracht en in 1575 werd op het eiland buiten de Potterspoort een ravelijn
aangelegd (Kuipers, Bolwerk, 1992 34). Op 30 oktober 1577 begon de sloop van het
kasteel. In 1582 was het immense bouwwerk met de grond gelijk gemaakt, met
uitzondering van de Chartertoren, de muur aan de rivierzijde en de Kleine IJssel- of
Haventoren. Al in 1575, dus voor de sloop van het kasteel in 1577, had prins Willem
van Oranje toestemming verleend tot de aanleg van een bastion op het kasteelterrein
(Geselschap, Oud Archief, 1965, 2706). De namen ‘Bolwerk’ en ‘De Punt’ herinneren
nog aan deze vestingwerken. Op de stadsplattegrond van Braun en Hogenberg staat
voor de Tiendewegspoort een ravelijn getekend en voor de Dijkspoort een bastion
(Hulshof, Veerstalgebied, 1993, 36).
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De aanleg van verdedigingswerken was kostbaar en ingewikkeld. Het is begrijpelijk
dat sommige ontwerpen niet tot uitvoering konden worden gebracht. Dat lot trof ook
het omvangrijke plan uit omstreeks 1617 om de gehele stad te omgeven met nieuwe
bolwerken buiten de singels (stadsarchief 2223 F1). De naam van de ontwerper is
niet overgeleverd.
Het rampjaar van 1672 leidde tot nieuwe vestingbouwkundige ontwikkelingen in
Gouda. Het ravelijn bij de Tiendewegspoort werd versterkt en voor de sluis bij de
Dijkspoort werd een hoornwerk, een gebastionneerd front met lange vleugels,
aangelegd. Het ging om een verbetering van het reeds bestaande bastion. Het
hoornwerk werd voorzien van een schuine helling, een zogenaamde ‘contrescarp’
en een bedekte weg. Deze versterkingen werden vreemd genoeg kort na de verdrijving
van de Fransen in 1673 afgebroken (Treu, Garnizoenen, 1968, 11). Grootscheepse
vestingbouwkundige moderniseringen zijn aan Gouda voorbijgegaan. De ligging
van Gouda was van te weinig strategisch belang in de Hollandse Waterlinie.

De verdedigingswerken in vredestijd
De muren hadden alleen een defensieve functie, de poorten ontleenden hun
bestaansrecht op den duur meer aan civiele functies en vervolgens natuurlijk ook
aan hun symbolische betekenis, als uitdrukking van het stedelijk prestige. De meeste
stadspoorten vertoonden architectonische motieven die aan het adellijk kasteel waren
ontleend, zoals siertorentjes, kantelen, wapenschilden al of niet vastgehouden door
zittende leeuwen, beelden van heiligen of ridders, zuilen met bijbehorende
ornamentiek en allerlei vrome of geleerde opschriften.
De bogen in de stadsmuren, de verschillende kamers in de stadspoorten, de
muurtorens en de gebieden tussen de muren en de grachten, de buitenvesten, werden
voor allerlei doeleinden gebruikt en leverden het stadsbestuur behoorlijk wat
inkomsten op. Dit gaf wel problemen, die door middel van keuren of plaatselijke
verordeningen werden bestreden. Tussen 1488 en 1495 werd een keur uitgevaardigd
dat verbood om ganzen en varkens in de bogen van de stadsmuur te houden. In een
andere keur, uitgevaardigd tussen 1507 en 1521, werden balspelen verboden: ‘voort
doet men gebieden, dat niemant, wie hij sij, yonk of out, en sciet mit cloeten noch
en slae mit kolven ende ballen an der stede vesten rontommegaens der Goude, noch
in den scuttersdoelen, uptie boeten van ses scelling’ (Rollin, Rechtsbronnen, 1917,
98, 131). In 1527 werden op alle torens letters geschilderd, waarschijnlijk voor de
administratie van de verhuur (Pot, Vestingstad, 1950).
De bogen in de stadsmuren werden vooral door bedrijfjes gebruikt. Ze boden
onderdak aan spinners, koperslagers en andere ambachtslieden. Langs de muren
lagen de lijnbanen voor de vervaardiging van touw. In de stadsrekeningen van 1437
staan de ontvangsten voor zes lijnbanen (Heinsius, Stadsrekening, 1904, 265). Na
de stadsbrand van 1552 kreeg de Janskerk de inkomsten uit de verhuur van de bogen
en lijnbanen toegewezen, zoals blijkt uit de registers van inkomsten en uitgaven van
de kerkmeesters in en na 1557 (Kerckbouck van de Janskerk in het stadsarchief,
inventarisnummers 1.5 en verder).
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Gouda kende ook muurwoningen. Zo werd gewag gemaakt van mensen die ‘aan
de bogen’ woonden (Hulshof, Veerstalgebied, 1993, 10-12). De stadspoorten werden
in vredestijd bewoond door poortwachters. Zij sloten elke avond de poortdeuren,
weerden ongewenste vreemdelingen en hadden ook nog de taak het scheepvaartverkeer
te regelen door het openen en sluiten van boomstammen, die voor de poorten in het
water lagen. Het poortwachterschap was meestal een nevenfunctie. In de
stadsrekeningen van 1437 worden drie poortwachters genoemd, die blijkbaar slechts
zes nachten hadden gewaakt. In dezelfde post worden vijf torenwachters genoemd,
die voor een heel jaar waken kregen uitbetaald (Heinsius, Stadsrekening, 1904, 267).
De Tiendewegspoort heeft lange tijd gediend als gevangenis (Scheygrond, Straten,
1981, 395). De Potterspoort werd na een verbouwing in 1618 eveneens als gevangenis
gebruikt (Kuipers, Bolwerk, 1992, 32). In de wachttorens van de Dijkspoort was
ruimte om bedelaars en andere ongewenste personen op te sluiten (Hulshof,
Veerstalgebied, 1993, 20). Muurtorens werden vaak verpacht. Op 25 november 1418
krijgt Gerijd Mathijssoen toestemming om op een stenen harkier bij de Vogelenzang
een windmolen te bouwen. De bewoners die op dat moment een lijnbaan op de
buitenvest bezaten, mochten de molen niet beschadigen of de
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wind van de molen wegnemen. Gerijd moest ermee instemmen dat het harkier in
oorlogstijd voor de verdediging van de stad werd gebruikt, een voorbehoud dat in
elke verhuuracte van torens werd gemaakt (Rollin, Rechtsbronnen, 1917, 86, 87).
Ook op andere rondelen stonden molens. Op de kaart van Joan Blaeu uit 1649 staat
een standaardmolen aangegeven op de Stevenstoren. De muurtorens worden op den
duur genoemd naar degenen die ze pachtten. Zo wordt in de stadrekeningen van 1437
melding gemaakt van de Dirc Hoenstoern en de Dirc Woutersstoern, de Stevenstoren,
de Pieter Hugheszoontoren, het Harpertspoortje, de Jan Claestoren, de Griet
Huysetoren, de Griete Damentoren, de Kryeckenbeeckstoren en de Loutgentoren
(Heinsius, Stadsrekening, 1904, 265. Scheygrond, Straten, 1981, 389-395).
De buitenvesten werden niet alleen verhuurd om lijnbanen aan te leggen maar ook
om gewassen te telen. In 1650 verbood het stadsbestuur het planten van wijngaarden
of bomen op de buitenvesten (Hulshof, Veerstalgebied, 1993, 12). Bomen
belemmerden het schootsveld en via druivenranken kon men eenvoudig een stadsmuur
beklimmen. Mogelijk was het stadsbestuur ook bang voor de ondermijning van de
muren door boomwortels. De bolwerken buiten de stadspoorten werden eveneens
verhuurd, onder meer voor het plaatsen van lakenramen (Hulshof, Veerstalgebied,
1993, 36).
Het onderhoud van de muren vormde een zware last voor de stad, vooral omdat
ze regelmatig scheuren vertoonden als gevolg van de slappe veengrond waarop ze
gefundeerd waren. Er vielen af en toe zelfs hele stukken stadsmuur om (Hulshof,
Veerstalgebied, 1993, 15). De stadsplattegrond van Joan Blaeu laat zien dat omstreeks
1649 op het zuidelijke deel van de Vest de stadsmuur ontbreekt, een aanwijzing dat
de muur het hier al had begeven. Reparaties werden uit de stadskas betaald, maar er
werden ook boetes opgelegd in de vorm van een aantal te leveren bakstenen voor de
stadsmuren (Rollin, Rechtsbronnen, 1917, 175). Vanaf de vijftiende eeuw vinden
we in de stadsrekeningen en andere bronnen tal van posten met betrekking tot
werkzaamheden aan muren, poorten en torens: reparaties van afgebroken stukken,
herstel van funderingen, het opnieuw dekken van daken en onderhoud van de sloten
van stadspoorten, de ‘stadsdeursloten’. In 1437 werd Jonge Jacob Slotemaker betaald
om ‘van sloet, sleutelen en hangelissen’ te maken, overal waar dit nodig was
(Heinsius, Stadsrekening, 1904, 316).

De sloop
Al in de achttiende eeuw hadden de stadsmuren hun defensieve betekenis verloren.
De waterlinie had die functie overgenomen. Onderhoud was sinds lang niet meer
gepleegd. Toch duurde het nog tot 1802 voordat het stadsbestuur aan sloop dacht.
En die begon kort daarop, in 1811: eerst de muurtorens en vanaf 1817 de stadsmuur
tussen de Tiendewegspoort en het Doelenpoortje (Geselschap, Advertentiekroniek,
1967). De sloop van de stadpoorten wekte het verzet van de Gedeputeerde Staten
van Zuid-Holland, maar de Koning koos de kant van de stad Gouda en zo zijn tenslotte
alle stadspoorten tussen 1841 en 1855 gesloopt. De Dijkspoort werd krachtens
Koninklijk Besluit van 29 maart 1851 gesloopt (Hulshof, Veerstalgebied, 1993, 26).
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De stadsmuur was rond het midden van de negentiende eeuw verdwenen, maar
wat zich onder de grond bevond, is grotendeels bewaard gebleven. Die resten komen
soms bij werkzaamheden te voorschijn, zoals in 1987 bij de aanleg van het Nieuwe
Marktgebied en in 1994 bij de bodemsanering van het Bolwerkterrein (Dam,
Marktgebied, 1988. Kok Vondsten, 1996). In de collectie van het stedelijk museum
Het Catharina Gasthuis worden nog enkele fragmenten van de stadspoorten bewaard.
De naamgeving en situering van de muurtorens en de rondelen zijn hier en daar
voor discussie vatbaar. Zo plaatste De Lange van Wijngaerden in zijn schets van de
vestingwerken de Harwaerstertoren ten westen van de Winterdijkstoren, hoewel het
omgekeerde logischer lijkt, gezien de ligging van de Winterdijk (stadsarchief: collectie
Kempers).

Kleiwegspoort
De in 1378 gebouwde Kleiwegspoort lag, evenals de brug over de Blekerssingel, op
de plaats van de huidige toegang tot de stad. In de stadsrekeningen van 1399 werd
deze poort ‘cleywechs poerthuus’ genoemd (Rollin, Rechtsbronnen, 1917, 13). Op
de poort stond tot de Reformatie een Mariabeeld (Scheygrond, Straten,
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36 Veerstalpoort of Waterpoort en kleine volmolen rond het midden van de negentiende eeuw.
Steendruk van C.W. Meiling te Rotterdam naar een tekening van H.H. Vetter, uitgegeven door G.B.
van Goor te Gouda (collectie stedelijke museum Het Catharina Gasthuis).

1981, 392). Deze poort is in 1601 vervangen door een nieuw poortgebouw in het
verlengde van de Kleiweg. De oude poort komt al niet meer voor op de
stadsplattegrond van Braun en Hogenberg uit 1585. Volgens de stadsplattegrond van
Joan Blaeu bestond de poort uit een poorthuis met twee trapgevels en een zadeldak.
Op de vier hoeken stonden achtkantige torens met schilddaken en ervoor lag een
brug over de Blekerssingel. Op latere afbeeldingen, bijvoorbeeld een tekening van
G.J. Verspuy uit ongeveer 1840 ziet het met speklagen versierde poortgebouw er
anders uit. Het zadeldak en de trapgevels zijn vervangen door een schilddak (Schouten,
Gouda, 1971, 8). Uit het kadastrale minuutplan van 1828 is op te maken dat de torens
een doorsnede hadden van circa 2,9 meter en dat het poortgebouw 12 meter lang en
9 meter breed was. De doorgang in de poort was circa 3 meter breed. In de nis boven
de ophaalbrug stond een beeldje van Jozua, dat zich thans in het museum Het
Catharina Gasthuis bevindt (Scheygrond, Straten, 1981, 392). Dit beeldje uit 1572
is volgens Marijke van der Meij-Tolsma een portret van Adriaan van Swieten, de
aanvoerder der Geuzen, want zoals Jozua als aanvoerder der Israëlieten, Jericho had
ingenomen, zo had Van Swieten Gouda ingenomen (Vergaarbak der Ketters, 1988,
19). Voor de poort stonden twee natuurstenen leeuwen op bakstenen pijlers. Deze
staan nu bij de toegang tot het Van Bergen IJzendoornpark (Bik, Stadspoorten, 1984,
aflevering 2, 1). De stadspoort werd in 1843 gesloopt.
Bij rioleringswerkzaamheden in 1988 zijn iets ten zuiden van de huidige brug
haaks op de Kattensingel twee muren aangetroffen (mededeling van de heer A. Joling
van de dienst stadsbeheer van de gemeente Gouda). Het steenformaat van 21,5 bij
10 bij 6 centimeter doet een vijftiende-eeuws bouwwerk vermoeden. Waarschijnlijk
gaat het dus niet om een funderingsmuur van de nieuwe stadspoort uit 1601 maar
om een ouder bouwwerk, zoals een aanbouw van de stadsmuur (Archeologisch Depot
in Gouda, inventarisnummer 8902). De fundering van de stadspoort moet nog
grotendeels in de grond aanwezig zijn.

Het Houten
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De stadsmuur tussen de Kleiwegspoort en het rondeel ten noorden van de
Tiendewegspoort vertoonde een reeks bogen die goed zijn te zien op de
stadsplattegrond van Blaeu. Zuidoostelijk van de Kleiwegspoort lag een rondeel of
harkier dat in 1413 ‘het Houteharkier’ (Lange van Wijngaerden, Beschrijving, II,
1817, 53) en
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37 Dijkspoort of Rotterdamse Poort in 1672. Gewassen pentekening, mogelijk van de hand van
Valentijn Clots (collectie van het stedelijk museum Het Catharina Gasthuis).

‘het Houten’ werd genoemd. Op de stadsplattegrond van Blaeu is te zien dat het
rondeel en de stadsmuur van trappetjes waren voorzien.

Magdalenentoren
In 1528 werd deze vierkante muurtoren ‘Verckenstoren’ genoemd. De naam verwijst
waarschijnlijk naar het gebruik als varkenskot. De toren lag tegenover het klooster
van Maria Magdalena. In 1595, lang na de ontruiming van het klooster in 1572, werd
de toren nog ‘Magdalenentoren’ genoemd. Oorspronkelijk was deze toren een
sluistoren voor de afwatering van het kloosterterrein (Pot, Vestingstad, 1950). Op
de stadsplattegrond van Braun en Hogenberg uit 1585 is te zien dat de toren een dak
met vier schilden had. Op de stadsplattegrond van Blaeu heeft de toren een dak met
drie schilden en aan de kant van de stad een trapgevel.
Tijdens de opgravingen in het Nieuwe Marktgebied in 1987 en 1988 zijn mogelijk
de resten van de fundering van deze toren aangetroffen. De gronslag mat ongeveer
4,50 bij 5,10 meter. De muren waren circa 60 centimeter dik. Deze fundering en het
daarop aansluitende muurwerk, dat waarschijnlijk tot de stadsmuur behoorde, werden
tijdens de bouwwerkzaamheden verwijderd (Dam, Marktgebied 1988, 38 en 39.
Archeologisch Depot in Gouda, inventarisnummer 8502).

Couden Horn
Deze toren lag recht tegenover de huidige Lem Dulstraat (in 1477 ‘Coelthuyn’
genoemd). In 1528 en 1597 werd de toren ‘Coudenhorn’ genoemd. Volgens de
stadsplattegronden van Braun en Hogenberg uit 1585 en Blaeu uit 1649 had deze
toren een schilddak en een trapgevel aan de zijde van de stad (Pot, Vestingstad, 1950).

Rondeel
Dit naamloze rondeel lag tegenover de stadsdoelen. In 1418 krijgt Gerijd Mathijssoen
van het stadsbestuur toestemming om op het rondeel een molen te bouwen (Rollin,
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Rechtsbronnen, 1917, 86, 87). Op de stadsplattegrond van Blaeu is goed te zien dat
de stadsmuur met bogen op deze plaats richting Tiendewegspoort overging in een
stadsmuur met een aarden wal aan de zijde van de stad. Het rondeel was met een
trappetje bereikbaar.

Tiendewegspoort
In de veertiende eeuw werd deze poort ‘Het Steen’ genoemd (Lange van Wijngaarden,
II, Beschrijving, 1817, 51). De naam ‘Tiendwegspoort’ wordt voor het eerst in 1392
vermeld (Scheygrond, Straten, 1981, 395). Het moet een indrukwekkende stadspoort
zijn geweest, voorzien van een valdeur en windas (S. van der Mark-Hoevers: analyses
van de Goudse stadsrekeningen). Op de stadsplattegrond van Braun en Hogenberg
uit 1585 is te zien dat deze stadspoort bestond uit een poortgebouw met een dak van
drie schilden en trapgevels aan de west- en zuidzijde. Ervoor stonden twee achtkantige
wachttorens die door middel van muren aan het poortgebouw waren verbonden. Aan
de zijde van de stad, noordwestelijk van de poort, stond een huisje met een
onderdoorgang. Aan de veldzijde lag een
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ravelijn. Op de stadsplattegrond van Blaeu uit 1649 zien we dat de ruimte tussen het
poortgebouw en de wachttorens overdekt was met een dak van vier schilden. In de
poort stond een Mariabeeld. Later, waarschijnlijk tijdens de Reformatie, is dit beeld
vervangen door een beeld van Samson dat boven de ingang werd aangebracht (Pot,
Vestingstad, 1950). Uit het kadastrale minuutplan van 1828 valt af te leiden dat het
totale complex oorspronkelijk circa 21 meter lang was en bijna 11 meter breed.
H.H. Vetter heeft de poort rond 1848 in beeld gebracht, vlak voor de sloop in 1854
(Schouten, Gouda, 1971, 9). Daarop is te zien dat de topgevel aan de stadszijde een
opbouw had met in- en uitzwenkende banden, zoals wel vaker in Gouda is toegepast
in het begin van de zeventiende eeuw, onder meer bij de Veerstalpoort (Meischke,
Huizen, 1997, 79). De meest gedetailleerde tekening dateert vermoedelijk van 1850,
vier jaar vóór de sloop van de poort. Alleen het oostelijke deel van het complex, de
wachttorens en het later overdekte middenterrein, is afgebeeld (stadsarchief,
inventarisnummer 2202, G 32-1). Op deze tekening zijn de vier gevels van de poort,
de plattegrond ervan en zelfs een deel van het binnenwerk weergegeven. Opvallend
zijn de twee torentjes op de westelijke hoeken van het gebouw, elk met een doorsnede
van 2 meter en een hoogte van 9,50 meter. Aan de veldzijde staan twee achtkantige
hoektorens, elk met een doorsnede van 4,80 tot 5 meter en een hoogte van 21 meter.
De torens hadden daken met acht schilden en werden bekroond door uivormige
spitsen. De torens waren aan de voorzijde voorzien van smalle lichtspleten. Het
gebouw had een dak met vier schilden. Het poortgebouw was 10,50 meter breed,
10,50 meter lang, 16,80 meter hoog en had een doorgang van 4,50 meter.
In de poort was in de vorige eeuw een kantonnale gevangenis gevestigd. De poort
werd wel ‘Warmoespot’ genoemd, groentegevangenis dus, want het woord pot was
een ander woord voor gevangenis. De poort werd in 1854 door Casper Bouwe gesloopt
(Schrijvers, Zo was het vroeger, 1957).

Ravelijn
Voor de Tiendewegspoort werd omstreeks 1575 een met muren versterkt ravelijn
aangebracht. Dit voorwerk was volgens de stadsplattegrond van Blaeu via een brug
met toegangspoortje vanaf de Blekerssingel bereikbaar.

Cellebroederstoren
De ronde toren had volgens de plattegrond van Blaeu een schilddak en een trapgevel.
In 1415 werd deze toren in de stadsrekeningen genoemd (Rollin, Rechtsbronnen,
1917, 54). De toren werd in 1528 ‘Cellebroederstoren’ genoemd naar het
Cellebroedersklooster aan de Groeneweg (Pot, Vestingstad, 1950).

Nieuwe Toren
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Tussen de Cellebroederstoren en de Doelenstraat stond een ronde muurtoren met een
schilddak en een trapgevel aan de kant van de stad, zoals op de kaart van Blaeu is
aangegeven. Deze toren werd in 1516 ‘Nieuwe toren’ genoemd. De toren werd na
1585 vernieuwd en verkleind (Scheygrond, Straten, 1981, 393). Op de
stadsplattegrond van Blaeu is te zien dat de toren aan de zuidkant toegankelijk was
via een trap en een gedeelte stadsmuur.

Doelenpoortje
Het ‘Doelepoortgen’, vernoemd naar de Oude Doelen, wordt in 1400 vermeld (Rollin,
Rechtsbronnen, 1917, 16). Het lag recht tegenover de huidige Doelenstraat. Het was
geen grote stadspoort maar een flinke muurtoren met een doorgang. De poort werd
mogelijk in 1642 vernieuwd, want toen werden de bogen tussen de poort en de
Tiendewegspoort afgebroken (Pot, Vestingstad, 1950). Op de stadsplattegrond van
Braun en Hogenberg uit 1585 staat deze poort nog aangegeven als vierkante toren
met lessenaarsdak, op de kaart van Blaeu uit 1649 als ronde toren met schilddak en
trapgevel aan de kant van de stad. De toren had volgens het kadastrale minuutplan
uit 1828 een doorsnede van ongeveer 7 meter. Over de Fluwelensingel lag volgens
de stadsplattegrond van Blaeu een brug met een beweegbaar deel.

Jan Claestoren
Ten zuiden van de Doelenpoort lag een stenen harkier of rondeel. In 1400 werd het
bouwwerk in eeuwige pacht uitgegeven aan Willem Enghelssoen (Rollin,
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38 Buitenzijde van de Dijkspoort of Rotterdamse Poort in 1840. Opmetingstekening in de collectie
van het stedelijk museum Het Catharina Gasthuis.

Rechtsbronnen, 1917, 16). In 1448 werd de naam ‘Jan Claestoren’ gebruikt, mogelijk
naar de huurder. Op de stadsplattegronden van Braun en Hogenberg en van Blaeu
wordt op het rondeel een opbouw met lessenaarsdak weergegeven, mogelijk een
wachthuisje.

Rondeel
Dit rondeel lag op het punt waar de stadsmuur afboog naar de Hollandsche IJssel,
op de noordoostelijke hoek van het voormalige kasteelterrein. Het rondeel wordt in
1448 genoemd (Scheygrond, Straten, 1981, 391). Op het kadastrale minuutplan uit
1828 is op de plaats waar de toren moet hebben gestaan, een ronde structuur met een
doorsnede van circa 4 meter getekend. Of het hier om de toren of een ander bouwwerk
gaat is onduidelijk.

Stadspoort of muurtoren
De stadsmuur liep voor 1360, toen de bouw van het kasteel begon, naar de toren aan
de Hollandsche IJssel. Elektromagnetisch onderzoek in 1990 heeft aangetoond dat
de fundering van de stadsmuur nog in het Houtmansplantsoen aanwezig is. Tevens
duidt een breed puinspoor de plaats aan van deze muurtoren of poort (Sprokholt,
Kasteel, 1993, 34 en 96). De toren of poort wordt in 1562 door Jacob van Deventer
op zijn plattegrond weergegeven.

Ravelijn
Aan de veldzijde van de hiervoor besproken toren of poort werd een ravelijn
aangelegd, zoals is aangegeven op de stadsplattegrond van Jacob van Deventer uit
1562. Het verdedigingswerk, dat dus al voor of in 1562 moet zijn aangelegd, was
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door een dam of brug met het huidige Houtmansplantsoen, voorheen kasteelterrein,
verbonden.

IJsseltoren, stadsmuur en het kasteel
In 1360 werd een rondeel en een gedeelte van de stadsmuur opgenomen in het nieuwe
kasteel (Sprokholt, Kasteel, 1993, 26 en 27). Na de sloop van het kasteel in 1577 liet
men de Chartertoren en de Kleine IJssel- of Haventoren staan, alsmede een deel van
de muurwerken langs de IJssel die werden verbouwd tot stadsmuur. Een gedeelte
van de stadsmuur ter plaatse van molen 't Slot werd in 1829 voor sloop verkocht
(Bik, Stadspoorten, 1983). In 1993 en 1994 werd een deel van de oude stadsmuur
op de hoek van de Oosthaven en de Nieuwe Veerstal gerestaureerd. Daarbij bleek
dat de kern van deze muur waarschijnlijk stamt uit het begin van de zestiende eeuw,
dus nog uit de kasteelperiode. In de muur bevonden zich natuurstenen speklagen en
enkele schietgaten, omlijst met natuursteen (Nieuwsbrief Monumentenzorg, 1994,
nummer 6).
In de stadsmuur is een steen ingemetseld waarop nog vaag de cijfers 1593 staan.
Wellicht werd deze steen aangebracht bij de verbouw van de muur. In het verlengde
van dit deel van de muur, onder de panden aan de zuidzijde van de Punt, bevindt
zich nog de fundering van de muur die eens behoorde bij het kasteel van Gouda en
later als stadsmuur fungeerde (Sprokholt, Kasteel, 1993, 101).

Bastion
In 1575, twee jaar voor de sloop van het kasteel, kreeg het stadsbestuur van Willem
van Oranje toestemming om op het strategische punt Fluwelensingel-Hollandsche
IJssel een bolwerk of bastion van aarde en baksteen aan te leggen (Geselschap, Oud
Archief, 1965, 2706). Het bolwerk is verdwenen, maar door de hoogteverschillen in
het terrein is de plaats ervan nog te herkennen. In 1942 en 1943 werden bij
werkzaamheden in de Nieuwe Veerstal de resten van ongeveer negen muren
aangetroffen, waaronder een muur met een dikte van ongeveer 1,20 meter. Deze
muur heeft, gezien de ligging schuin op de IJssel, waarschijnlijk bij het bastion
behoord. Hiervan is een tekening gemaakt, die bewaard wordt bij de gemeentelijke
Dienst Openbare Werken. In 1990 werden bij archeologisch onderzoek eveneens
verschillende muurresten aangetroffen. Een muur met een breedte van ongeveer 2,50
meter maakte mogelijk eveneens deel uit van het bastion (Stoffer, Rioolpersleiding,
1992).

Nieuwe Veerstalpoort
Evenals de hierna te bespreken Kleine IJsseltoren lag deze doorgang in de stadsmuur
op het vroegere kasteelterrein. De Nieuwe Veerstalpoort, ook wel de Nieuwe-
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hoofdspoort of het Haastreght Poortje genoemd, werd in 1605 gebouwd en in 1645
verbreed (Geselschap, Oud Archief, 1965, nummer 47, folio 59 recto. Sprokholt,
Kasteel, 1993, 122). Bij de hierboven genoemde restauratie van de stadsmuur kwam
een poortje te voorschijn (Nieuwsbrief Monumentenzorg, 1994, nummer 6). Het
poortje is 2,36 meter hoog en 1,68 meter breed. Eronder bevinden zich nog lagen
baksteen, wat bewijst dat de doorgang na ophogingen vóór de stadsmuur op het
niveau van het toenmalige maaiveld in de muur is aangebracht. Dat het hier gaat om
de Nieuwe Veerstalpoort is niet helemaal zeker, het zou dan om een wel erg
bescheiden poortje gaan. Hoe het ook zij, het is in ieder geval het enig overgebleven
stadspoortje van Gouda.

Kleine IJsseltoren
In 1361 wordt de Kleine IJsseltoren in de bronnen genoemd als onderdeel van het
kasteel van Gouda. Het vierkante, ranke torentje met zadeldak en later schilddak,
werd ook wel aangeduid als Kleine Haventoren (Hulshof, Veerstalgebied, 1993, 35.
Sprokholt, Kasteel, 1993, 123 en 124). In de zestiende eeuw werd de toren ook
‘Boemsluyterstoren’ genoemd (Scheygrond, Straten, 1981, 389). Deze naam verwijst
naar de boom die in het water lag om de havenmond af te sluiten. Later was de toren
in gebruik als zakkendragershuisje. De Kleine IJsseltoren werd waarschijnlijk in
1777 gesloopt (Lange van Wijngaerden, Beschrijving, II, 1817, 54). Bij archeologisch
onderzoek in 1992 zijn geen resten van de toren teruggevonden maar wel de fundering
van de stadsmuur die op het torentje aansloot (Sprokholt, Kasteel, 1993, 122).

Havenpoort en Tolpoort
Op het westelijke havenhoofd staat het Tolhuis. Hoe de situatie in de veertiende eeuw
op deze plaats was, is niet bekend. Mogelijk lag direct aan de haven, tegenover de
Kleine IJsseltoren, een tolhuis in de vorm van een huis of toren. In 1389 wordt
melding gemaakt van een ‘Tollenhuuse’ (Habermehl, Tolhuis, 1990, 2). Gezien de
ligging was dit huis waarschijnlijk een verdedigbare toren. Tijdens de restauratie van
het Tolhuis in 1990 werd dicht bij de Haven een fundering met een afgeschuinde
hoek aangetroffen, opgebouwd uit blokken Gobertangesteen (Dröge, Tolhuis, 1990,
7). Wellicht gaat het hier om de resten van de toren waaromheen later het
Tolhuiscomplex werd gebouwd. Het ligt voor de hand dat in de veertiende eeuw de
stadsmuur op dit bouwwerk aan de Haven aansloot. In de toren of direct ernaast zal
een doorgang hebben gelegen die toegang gaf tot de Hollandsche IJssel. In 1439
wordt een havenpoort genoemd (Hulshof, Veerstalgebied, 1993, 26). Deze poort
moet direct aan de Haven hebben gelegen. Door de groei van het Tolhuiscomplex
werd de stadspoort in westelijke richting verplaatst. Hierdoor ontstond de scherpe
bocht aan het eind van de Westhaven. Dat de poort een voorganger heeft gehad blijkt
uit het feit dat de poort in 1507 ‘Nyepoort’ werd genoemd. De nieuwe poort werd
aan het einde van de vijftiende gebouwd en in 1497 voorzien van een beeld van een
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engel en een tafereel met de wapenen van hertog Philips de Schone (Pot, Vestingstad,
1950). De poort, die in 1519 als ‘hoofdpoort’ wordt aangeduid, werd in 1623
vernieuwd en van het volgende opschrift voorzien: ‘Indien de Heer de stad niet en
bewaert, vergeefsch waecken de wachters’ (Hulshof, Veerstalgebied, 1993, 29).
Volgens het kadastrale minuutplan uit 1828 was de poort 7 meter lang en 6 meter
breed. Op de stadsplattegrond van Blaeu staat de poort getekend als eenvoudige
bakstenen poort met zadeldak en trapgevels.
In het Tolhuis is in de westelijke gevel nog een restant van de zuidoosthoek van
de poort aanwezig. Het gaat om zeventiende-eeuws metselwerk met zandstenen
speklagen. De poort werd omstreeks 1841 gesloopt.

Pieter Hugesztoren
Ten westen van de Tolhuispoort liep de stadsmuur tot aan de Pieter Hugesztoren,
genoemd naar een van de huurders en waarschijnlijk gebouwd in 1429 (Scheygrond,
Straten, 1981, 394). Van de stadsmuur tussen de poort en de toren is bij archeologisch
onderzoek in 1992 op circa 4 meter vanaf het Tolhuis een deel teruggevonden. Het
steenformaat laat een datering uit de veertiende eeuw toe (Archeologisch Depot in
Gouda, inventarisnummer 9206).
De Pieter Hugesztoren was een ronde toren met kantelen die ook wel de ‘Couden
Toorne’ (in 1497) of ‘Schutterstoren’ werd genoemd (Hulshof, Veerstalgebied, 1993,
33). De fundering werd in 1998 gedeeltelijk opgegraven, zodat kon worden
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vastgesteld dat de toren was gebouwd van baksteen en aan de buitenzijde versterkt
met natuursteen. In de fundering werd een taps toelopende nis aangetroffen met een
schietgat van twee blokken natuursteen. Bij de opgraving werd ook de fundering van
de stadsmuur ten westen van de toren gevonden. Dit gedeelte was in 1490 omgevallen
en vervolgens hersteld. De Pieter Hugesztoren werd in 1497 na de vernieuwing van
de stadsmuur gemoderniseerd (Nieuwsbrief Monumentenzorg, 1999, nummer 16).

Veerstalpoort
Ten westen van de Pieter Hugesztoren lag bij de Peperstraat een poort die in 1439
‘Veergat’ werd genoemd en in 1458 ‘Middelpoort’. Andere namen waren Veerpoort,
Stadtpoort, IJsselpoort, Veerstalpoort (1520), Waterpoort en Waterpoortje in de
Hollen (Hulshof, Veerstalgebied, 1993, 26-28. Scheygrond, Straten, 1981, 396. Lange
van Wijngaerden, Beschrijving, II, 1817, 52). De naam ‘Waterpoort’ herinnert aan
de functie die deze poort oorspronkelijk had: een versterkte doorgang voor de
afwatering van stadswater via de Peperstraatgracht naar de Hollandsche IJssel. De
poort ligt dan ook in het verlengde van de Peperstraatgracht en niet in het verlengde
van de Peperstraat, zoals uit het kadastrale minuutplan valt af te leiden. De naam
‘Veergat’ herinnert aan het feit dat de poort toegang gaf tot de veer aan de IJsseloever.
Aanvankelijk zal deze poort een eenvoudige waterpoort met plat dak zijn geweest.
Op de stadsplattegrond van Braun en Hogenberg uit 1585 is te zien dat de poort geen
waterpoort meer was. Op de stadsplattegrond van C.J. Visscher uit 1612 staat hij
afgebeeld als eenvoudig, rechthoekig bouwwerk onder zadeldak. In 1624 werd de
poort aan de buitenzijde voorzien van een nieuwe gevel met omlijste poortdoorgang
waarboven het stadswapen en een beeld van Hercules in een nis. Op de schouders
van de gevel en in top zitten schilddragende leeuwen en de schuine zijden zijn versierd
met in- en uitzwenkende banden. Het ontwerp is waarschijnlijk van de bekende
Gregorius Cool, die ook het bordes van het stadhuis ontwierp (Meischke, Huizen,
1997, 78 en 80). Het zou kunnen zijn dat een van de leeuwtjes dat uit de Hollandsche
IJssel werd gebaggerd en dat tegenwoordig op de Havensluis staat, van deze poort
afkomstig is (Akkerman, Mallegat, 1992, 18). Tegen de poort aan de stadszijde
stonden twee achtkantige bakstenen torens met kantelen. Uit het kadastrale minuutplan
blijkt dat de poort ongeveer 9 meter lang en 8 meter breed was. De doorgang in de
poort had een breedte van ongeveer 3 meter. Deze poort, die in 1851 werd bewoond
door J. Verspuij, werd nog in datzelfde jaar gesloopt (Bik, Stadspoorten, 1984,
aflevering 3,1). Van de fundering werd bij het archeologische onderzoek van 1998
niets teruggevonden, wel van de veertiende-eeuwse fundering van de stadsmuur
tussen de Veerstalpoort en de Dijkspoort (Nieuwsbrief Monumentenzorg, 1999,
nummer 16).
De stadsmuur aan de Veerstal moet voor 1585 zijn vervangen door een dubbele
muur met aarde ertussen. Dit was een van de vele aanpassingen van
verdedigingswerken uit die tijd (Habermehl, Tolhuis, 1990, 7).
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Dijkspoort
De Dijkspoort stond in de zuidwesthoek van de stad op de IJsseldijk. De poort werd
in 1373 voor het eerst vermeld (Buiskool, Ruimtelijke Ontwikkeling, 1988, 67). In
de zeventiende eeuw werd deze stadspoort ‘Rotterdamse Poort’ genoemd (Scheygrond,
Straten, 1981, 390). De poort bestond uit een vierkant hoofdgebouw van baksteen
met natuurstenen speklagen onder een tentdak dat werd bekroond door een klein
klokkentorentje met spits tentdak (1585) en later (1672) met een uivormige spits.
Aan de veldzijde stonden twee wachttorens die door muren van baksteen met
natuurstenen speklagen met het hoofdgebouw waren verbonden. De wachttorens
schijnen in de zestiende eeuw te zijn gebruikt als ‘castimentshuisjes’, cellen dus
(Hulshof, Veerstalgebied, 1993, 20-24). Voor de wachttorens stond volgens de
stadsrekeningen uit 1437 een poortwachtershuisje (Rollin, Rechtsbronnen, 1917,
315).
De fundering van deze stadspoort is in 1991 opgegraven, waardoor de afmetingen
van deze poort precies bekend zijn. Het vierkante hoofdgebouw was 8,75 meter breed
en 8 meter lang. De doorgang in het poortgebouw was 3 meter breed. De wachttorens
met een doorsnede van 3,90 meter waren door twee acht meter lange muren met het
poortgebouw verbonden. Het bouwwerk valt op grond van de aangetroffen bakstenen
in de veertiende eeuw te dateren. In de funderingen van het gebouw waren trekstangen
aangebracht om de constructie extra stevigheid
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te geven en verzakkingen te voorkomen. Scheuren in de fundering, de schuine ligging
van sommige muren en verstevigingsconstructies die later werden aangebracht,
wijzen inderdaad op grote stabiliteitsproblemen met de poort. In 1455 wordt melding
gemaakt van werkzaamheden aan de fundering, in 1514 nog eens en ook later nog
zijn er problemen met de fundering geweest (Hulshof, Veerstalgebied, 1993, 21).
Tussen de twee wachttorens waren eveneens trekstangen aangebracht,
waarschijnlijk om verzakking van de noordelijke wachttoren tegen te gaan. Deze
toren was ten opzichte van de zuidelijke sterk verzakt. Een van beide stangen had
het door de enorme krachten begeven. In de noordelijke wachttoren was nog een
duim van het geheng of scharnier aanwezig, waarmee de deur van de stadspoort ooit
aan de toren was bevestigd. Verrassend was de ontdekking dat de twee wachttorens
aan de veldzijde waren bekleed met natuursteen en aan die zijde rond waren. Aan
de zijde van het poortgebouw waren de torens afgevlakt.
De binnenruimten van de torens hadden een doorsnede van iets meer dan twee
meter. Bij de noordelijke wachttoren werd de fundering van een gebouw aangetroffen.
Mogelijk gaat het om het wachthuisje dat in 1437 werd genoemd. De voorgevel van
het hoofdgebouw werd waarschijnlijk omstreeks 1738 vernieuwd (Hulshof,
Veerstalgebied, 1993, 21). Tijdens de opgraving is een stuk van een natuurstenen
ornament gevonden dat ooit de buitenzijde van de poort sierde. Op een bouwkundige
tekening uit omstreeks 1840 is de classicistische poortomlijsting te zien met vier
zuilen en een gebogen en gebroken fronton met het stadswapen in het tympaan. De
kans bestaat dat de vier kapitelen, die tegenwoordig in de tuin van het Catharina
Gasthuis liggen, van de Dijkspoort afkomstig zijn. Dat geldt eveneens voor het
ornament, twee leeuwen en een stadswapen, waarop het jaartal 1739 is aangebracht.
De kapitelen zijn in de composiete orde uitgevoerd. In het dak was een uurwerk
aangebracht dat in 1851 naar de Barbaratoren verhuisde (Bik, Stadspoorten, 1984,
aflevering 3, 1).
Bij de opgraving in 1991 werd een gedeelte van de bestrating van het terrein tussen
de wachttorens en het poortgebouw teruggevonden en tevens een stukje van de
stadsmuur dat aansloot op de zuidoosthoek van de stadspoort (Rijksdienst voor het
Oudheidkundig Bodemonderzoek, opgravingsgegevens, 1991). De wachttorens
werden bij de verbouwing in 1738 gesloopt (Hulshof, Veerstalgebied, 1993, 26). Het
hoofdgebouw werd in 1851 door I.L. de Pater gesloopt, waarbij een frontzuil
sneuvelde. De aannemer werd hiervoor beboet (Bik, Stadspoorten, 1984, 2,4).

Bastion
Voor de Dijkspoort lag al in 1585 een bastion. Hiervan bestaat een opmetingstekening
uit 1615, mogelijk van de hand van landmeter Henrick Vos, zodat de afmetingen
bekend zijn. Zelfs de ligging ten opzichte van de omliggende bebouwing en de
Hollandsche IJssel is aangegeven. Het bastion was 87,40 meter breed en mat vanaf
de Turfsingel tot de Hollandsche IJssel 73 meter. In 1672 werd het bastion versterkt
en in 1673 werd het afgebroken.
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Doorgang naar buitenvesten
Op de stadsplattegrond van Blaeu is in de stadsmuur langs de huidige Bogen, de
straat die genoemd is naar de vijftien boogvormige nissen van de stadsmuur, een
doorgang te zien naar de buitenvesten, waar moestuinen waren aangelegd.

Naamloze muurtoren
Op de stadsplattegrond van Jacob van Deventer uit 1560 staat in de hoek van de
Bogen en de Vest een muurtoren aangegeven. Op de stadsplattegrond van Blaeu is
deze toren niet meer afgebeeld. Van de toren is geen naam bekend.

Onbekende muurtoren
Van de stadsmuur tussen de hoek van de Bogen en de Houtenstraat zijn in 1984 en
1988 resten teruggevonden. De fundering van de stadsmuur in het Kaaspakhuis Vest
nummer 262, die in 1988 werd opgegraven, had aan de bovenzijde een dikte van 80
centimeter. De muur werd over een lengte van 18,50 meter opgegraven. Aan de zijde
van de stad werden veel menselijke skeletresten gevonden. Tijdens onderzoek in
1984 werd de stadsmuur aan de buitenzijde van het gebouw (noordzijde) aangetroffen.
De steenformaten wijzen op aanleg aan het einde van de veertiende eeuw. Ook hier
bevonden zich skeletresten. Tegen de fundering van de stadsmuur werden andere
muurresten aangetroffen. Of dit de restanten van de
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39 Vlamingspoort in het begin van de negentiende eeuw. Ongedateerde aquarel van Cornelis Borsteegh
(1773-1834). Afbeelding uit de veilingcatalogus van Glerum Den Haag van 31 januari 1994, nummer
78.

onbekende muurtoren zijn, die op de stadsplattegrond van Jacob van Deventer uit
1562 staat afgebeeld, is niet zeker (Archeologisch Depot in Gouda, inventarisnummers
8402 en 8806).

Loutgenstoren
Iets ten noorden van de Houtenstraat stond de Loutgenstoren, een ronde toren met
schilddak en een trapgevel aan de kant van de stad. De toren werd in 1459 vermeld.
In 1477 werd de toren ‘Mijn Jonkerstoren’ genoemd en in 1616 Jan Masken- of
Mankentoren (Pot, Vestingstad, 1950).

Regulierspoortje
In de panden Vest 158 en Vest 166 is de stadsmuur nog bovengronds aanwezig en
herkenbaar aan verdikkingen en twee steunberen aan de westzijde van de muur. In
1994 werd in de panden Vest 160 en Vest 162 de fundering van de stadsmuur
aangetroffen met de resten van een steunbeer aan de zijde van de stad. Het
steenformaat duidt op een in de zeventiende eeuw hersteld gedeelte van de stadsmuur
(Nieuwsbrief Archeologie, 1994, nummer 3, 32). In 1995 werd een deel van de
stadsmuur ter hoogte van molen De Roode Leeuw blootgelegd. De muur heeft daar
een breedte van ongeveer 90 cm en was voorzien van steunberen (waarneming van
de auteur in 1995 en 1996). De muur is inmiddels gerestaureerd. In 1975 is een deel
van de stadsmuur ter plaatse verwijderd voor de aanleg van leidingen (gegevens van
de Dienst Openbare Werken van de gemeente Gouda uit 1975). Waar vroeger het
Regulierenwater was, nu ongeveer ter hoogte van molen de Rode Leeuw, stond een
waterpoortje, Regulierspoortje genoemd, vermeld in 1734 (Scheygrond, Straten,
1981, 395).
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Stevenstoren
Ten noorden van het Regulierspoortje stond een toren, op de stadsplattegrond van
Blaeu afgebeeld als rondeel. Mogelijk is dit de Stevenstoren die in 1503 wordt
genoemd. In 1477 en 1505 werd de toren ‘Stomme of Stammentoren’ genoemd en
omstreeks 1513 ‘Toren achter de Brigitten’. In 1513 schijnt de toren te zijn vernieuwd.
De toren was versierd met een beeld van de heilige Brigitta (Scheygrond,
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Straten, 1981, 395). Van de fundering van de stadsmuur ten noorden van deze toren
werd in 1991 een glimp opgevangen tijdens werkzaamheden bij de Asschuur aan de
Vest (Archeologisch Depot in Gouda, inventarisnummer 9114). Er is een bericht uit
1491 gevonden over de instorting van een gedeelte van de stadsmuur in de directe
nabijheid van deze toren (S. van der Mark-Hoevers: analyses van de Goudse
stadsrekeningen).

Vlamingspoort
Aan het einde van de Vlamingstraat stond een poort, bekend als de Vlamingspoort.
In de stadsrekening van 1411 staat ‘vesten by 't Vlamingxpoortgen’ (Rollin,
Rechtsbronnen, 1917, 51). In deze post wordt ook een harkier vermeld, die bij de
Vlamingspoort stond. Dit was het rondeel dat in het begin van de negentiende eeuw
door Cornelis Borsteegh (1773-1834) in beeld is gebracht. Omstreeks 1504 werd de
poort Schutters- Doelen- of Clovenierspoort genoemd naar de doelen die langs de
Vest lagen (Scheygrond, Straten, 1981, 390). In 1574 werd de poort ‘Verraderspoortje’
genoemd (Lange van Wijngaerden, Beschrijving, II, 1817, 52). De poort gaf tot 1574
toegang tot een brug en later tot een veer. De toren werd in 1778 afgebroken (Pot,
Vestingstad, 1950).
In het stadsarchief bevinden zich nog verschillende foto's uit de jaren zestig van
de restanten van de stadsmuur ten noorden van deze poort.

Vleyshouwerstoren
Deze ronde toren met schilddak en topgevel aan de kant van de stad, waarschijnlijk
oorspronkelijk een rondeel, werd in 1516 blijkbaar genoemd naar het beroep van de
gebruikers (Scheygrond, Straten, 1981, 398).

Verlorenkosttoren
De Verlorenkosttoren (vermelding uit 1504) was een vierkante watertoren met plat
dak. Via deze toren waterde het grachtje van de Verlorenkost uit op de Turfsingel.
De toren werd ook ‘Sluistoren’ en ‘Vierkante Toren’ genoemd. De stadsmuur tussen
deze toren en de Potterspoort was voorzien van bogen (Kuipers, Bolwerk, 1992, 33
en Scheygrond, Straten, 1981, 397).
Tijdens bodemsaneringswerkzaamheden in 1995 werden delen van deze toren
verwijderd, helaas zonder documentatie. De oudste bakstenen die werden aangetroffen
dateren uit de periode 1450-1500. Van de stadsmuur ten noorden van deze poort,
waarvan ook gedeelten werden verwijderd, werd ongeveer 35 meter teruggevonden.
De oudste bakstenen uit deze muur dateren uit de periode 1400-1450 (Kok, Vondsten,
1996, 21 en 22).
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Kriekebeekstoren
Tussen de Potterspoort en de Verlorenkosttoren stond de Kryeckenbeecks- of
Kriekebeekstoren, vermeld in 1484. In 1516 werd deze toren ‘Kryckenborchtoren’
genoemd. Deze toren met schilddak en topgevel aan de zijde van de stad, werd in
1448 als rondeel gebouwd en later tot muurtoren omgebouwd (Lange van
Wijngaerden, Beschrijving, II, 1817, 53 en Scheygrond, Straten, 1981, 393).

Potterspoort
In een vermelding uit 1369 wordt een zekere ‘Broecpoort’ in de bronnen vermeld.
Dit is vrijwel zeker een vroege aanduiding van de Potterspoort bij het Bolwerk
(Buiskool, Ruimtelijke Ontwikkeling, 1988, 66). In 1376 wordt in de rekeningen
van de graven van Blois een Bospoort in Gouda vermeld (Schmidt, Archief Blois,
1982, 70), waarschijnlijk eveneens een aanduiding van de Potterspoort. Deze poort
lag in de richting van het voormalige bos van Gouda, dat ten noordwesten van de
stad lag (Akkerman, Geheim, 1997, 38). De poort werd in 1397 Potterspoort genoemd.
In 1437 was dit ‘Pothuuspoort’ (Geselschap, Gasthuizen, 1966, regest 293). De naam
‘Potterspoort’ houdt verband met de pottenbakkerovens die buiten de poort stonden.
In 1430 werd het bouwwerk ‘Hughe Ockerszoenpoort’ genoemd (Geselschap,
Gasthuizen, 1966, regest 212). De poort staat op de stadsplattegrond van Blaeu
afgebeeld als een vierkant poortgebouw met schilddak aan de zijde van de stad. Aan
de veldzijde stonden twee wachttorens. Oorspronkelijk zullen deze torens door muren
met het poortgebouw verbonden zijn geweest, maar op de stadsplattegrond is te zien
dat de ruimte tussen de torens en het poortgebouw is overkapt en voorzien van een
trapgevel. De kapvorm is niet duidelijk. De poort werd aan drie zijden door water
omgeven en was met een ophaalbrug verbonden
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40 Potterspoort in 1751. Gewassen pentekening van Paul van Liender (collectie van het stedelijk
museum Het Catharina Gasthuis).

met het ravelijn voor de poort. Op het ravelijn stond een wachthuisje. In 1586 werd
de poort voorzien van een uurwerk (Pot, Vestingstad, 1950).
In 1618 werd het bouwwerk vervangen door een nieuwe poort die als gevangenis
dienst ging doen. Toen werd ook de zonnewijzer op de poort vernieuwd. De
zonnewijzer had als opschrift Felix Civitas Quae Tempore Pacis De Belle Cogitat
(gezegend is de stad die in tijden van vrede bedacht is op oorlog).
In de achttiende eeuw werd deze poort verbouwd waarbij de twee torens moeten
zijn gesloopt. Op de steendrukken die naar tekeningen van G.J. Verspuy en H.H.
Vetter zijn gemaakt in respectievelijk 1843 en 1840-1845, ontbreken de torens. Het
poortgebouw aan de zijde van de stad heeft een plat dak gekregen en het
middengedeelte van de poort heeft een schilddak met aan de veldzijde een vierkant
torentje met spits (Schouten, Gouda, 1971, 15 en 16). De gevel aan de stadszijde was
versierd met het stadswapen en twee leeuwen. Dit wapen werd in 1954 geplaatst in
de gevel van het gebouw van het Gemeentelijk Energiebedrijf aan de Hoge Gouwe,
waar het nog steeds prijkt (Scheygrond, Straten, 1981, 394 en 395).
Volgens het kadastrale minuutplan uit 1828 was de poort ongeveer 15 meter lang
en 8 meter breed. De Potterspoort werd in 1843 gesloopt. Bij werkzaamheden op het
Bolwerk in juni 1941 zijn restanten van de fundering van de poort aangetroffen
(stadsarchief, inventarisnummer 2202 G 32-2). Tijdens sloopwerkzaamheden in 1958
werd eveneens muurwerk aangetroffen dat mogelijk aan de Potterspoort heeft behoord
(Kuipers, Bolwerk, 1992, 33).

Ravelijn
In 1575 werd buiten de Potterspoort een ravelijn aangelegd, waar mogelijk een
kalkoven en pottenbakkerijen lagen (Lange van Wijngaerden, Beschrijving, II, 1817,
55). Van dit ravelijn zijn gedetailleerde plattegronden en zelfs nog foto's bewaard
gebleven. Pas aan het einde van de negentiende eeuw werd een deel van dit voorwerk
verwijderd. In het begin van de twintigste eeuw verdween het ravelijn met de zo
karakteristieke driehoekige vorm door de reconstructie van het gebied.

Wim Denslagen, Gouda

Hughe Ockersoenstoren
Ten noordoosten van de Potterspoort stond een rondeel, gebouwd in 1448. Op de
stadsplattegronden van Braun en Hogenberg (1585) en van Blaeu (1649) is te zien
dat op dit rondeel een opbouw stond met een lessenaarsdak en een gevel aan de
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kant van de stad. Het rondeel werd in 1448 ‘Hughe Ockersoentoren’ (Scheygrond,
Straten, 1981, 391) en in 1724 ‘Hughe Ockerstoren’ genoemd (Geselschap, Oud
Archief, 1965, nummer 116, folio, 35 verso). Het is niet te verklaren waarom deze
naam ook werd gebruikt voor de Potterspoort.

Winterdijkstoren
Deze muurtoren was evenals de Hughe Ockersoentoren mogelijk eerst een rondeel
met lessenaarsdak. Zo wordt die althans bij Braun en Hogenberg in 1585 weergegeven.
Op de stadsplattegrond van Blaeu blijkt de toren een schilddak te hebben gekregen,
met een topgevel aan de stadszijde. De toren stond recht tegenover de Winterdijk.
De naam ‘Winterdijkstoren’ werd in 1501 gebruikt (Lange van Wijngaerden,
Beschrijving, II, 1817, 53).

Harwaerstertoren
Ook deze toren was oorspronkelijk een rondeel. Op de stadsplattegrond van Blaeu
is de toren met schilddak en topgevel aan de kant van de stad afgebeeld. In 1474
werd deze muurtoren ‘Harwaerstertoren’ genoemd. Ook de namen
‘Harwairdstentoren’ en ‘Herwerdtenstoren’ werden gebezigd (Pot, Vestingstad, 1950
en mededeling van Henny van Dolder uit 1996).

Naamloze muurtoren
Ten noordoosten van de Harwaerstertoren stond een rondeel, in 1649 afgebeeld als
toren met schilddak en topgevel bij J. Blaeu. Er is geen naam van deze toren bekend.

Naamloos Rondeel
Ten zuidwesten van de Kleiwegspoort en ter hoogte van de huidige Herpstraat stond
een rondeel waarvan geen naam bekend is. Overigens moeten van de stadsmuur en
de muurtorens tussen de voormalige Kleiwegspoort en Potterspoort, thans
Regentesseplantsoen, nog vrijwel alle funderingen aanwezig zijn, zo blijkt uit
waarnemingen bij werkzaamheden in het gebied (mededeling van de heer A. Joling,
dienst stadsbeheer van de gemeente Gouda). In 1503 viel een deel van de stadsmuur
tussen de Potterspoort en de Kleiwegspoort om (S. van der Mark-Hoevers: analyses
van de Goudse stadsrekeningen).

Wim Denslagen, Gouda

Onbekende poorten en torens
In de bronnen worden poorten en torens genoemd waarvan de plaats onbekend is,
zoals de Borretoren, vermeld in 1503 en de Hubrechtstoren, vermeld in 1448 (Lange
van Wijngaerden, Beschrijving, II, 1817, 54). In 1724 wordt het Harperts- of
Herbertspoortje, een waterpoort vermeld (Scheygrond, Straten, 1981, 391). Het
poortje verzakte blijkbaar al snel, want Hendrick Kuyter uit Amsterdam deed in 1760
een prijsopgave om het poortje recht te zetten (Geselschap, Oud Archief, 1965,
nummer 3686).
C.J.W. Akkerman
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De Sint Janskerk
De huidige Janskerk is de opvolgster van een door de stadsheer gestichte hofkapel
aan de voet van de grafelijke burcht, de motte, die in de veertiende eeuw als residentie
werd vervangen door een nieuw kasteel aan de oever van de Hollandsche IJssel.
Deze oorsprong verklaart de ligging van de kerk: opgesloten in het hart van het
stadslichaam. Ze kon alleen worden uitgebreid door de aankoop van stedelijke
percelen. Dit verklaart ook waarom de kerk als het ware op een binnenterrein van
de stad ligt en alleen toegankelijk is via steegjes tussen de stadshuizen. Zelfs haar
gevels waren door de vele profane aanbouwsels deel van de stedelijke bebouwing
geworden. De meeste aanbouwsels werden in het begin van de twintigste eeuw
gesloopt. Tot dan toe hadden ze de kerkgevels grotendeels aan het oog onttrokken.
De oudste dateerden uit het laatste kwart van de zestiende eeuw. In enkele woonden
kerkbedienden, andere waren in gebruik als pakhuisje, knekelhuisje of secreet. Aan
de noordzijde stond onder andere het huis van beeldhouwer Gregorius Cool, die er
tussen 1604 en 1617 woonde, waarna hij verhuisde naar een huisje aan de zuidzijde
(Dolder, Janskerk, 1993, 36-42).
De Janskerk heeft de vorm van een langgerekte laatgotische kruisbasiliek met een
westtoren die gedeeltelijk in het schip is opgenomen. Het brede schip is deels
driebeukig, deels vijfbeukig, het transept eenbeukig en het koor heeft een vijfzijdige
sluiting met omgang. Het middenschip is zeven traveeën lang, het transept vijf en
het koor vier. Het middenschip is voorzien van twee zijbeuken. Vanaf de vierde
travee (gerekend vanaf de westzijde) tot aan het transept liggen vier zijkapellen aan
weerszijden.
Het huidige kerkgebouw is het resultaat van een groeiproces dat in de dertiende
eeuw begon. Over de oudste gedaante van deze kerk is - bij gebrek aan bronnen vrijwel niets bekend. De vroegste archivalische bron die van belang is voor de
bouwgeschiedenis, is het grafboek over de jaren 1438-1489. Dit boek bevat een
overzicht van de graven en hun eigenaren (Archief Kerkmeesters nummer 24 en Van
den Berg, Sint Janskerk, 1994, 214-225). Een tweede belangrijke bron vormen de
kerkmeestersrekeningen, waarvan die tussen 1487 en 1491 bewaard zijn gebleven.
Hierin zijn echter niet zozeer gegevens over de bouw als wel over de dagelijkse zaken
in de Sint Jan opgenomen (Archief Kerkmeesters nummers 1-1, 2A en Van den Berg,
Dagelijkse Zaken, 1992). Vanaf 1543 zijn veel meer bronnen bewaard gebleven,
zoals kerkmeestersrekeningen en contracten met diverse werklieden.
Archeologisch onderzoek heeft helaas nooit plaats gevonden, zelfs niet tijdens de
verschillende restauraties die het kerkgebouw tussen 1898 en 1980 heeft ondergaan.
Hierdoor is de oudste gedaante van de kerk niet bekend.

Daken en kappen
Het kerkgebouw wordt gedekt door zadeldaken die voorzien zijn van leien in
maasdekking. De dakvlakken zijn op veel plaatsen onderbroken door kleine
dakkapellen. De topgevels van de zijbeuken, zijkapellen en kooromgang zijn alle
door middel van steekkappen verbonden met de zadeldaken van de zijbeuken en de
omgang. De overkappingen van de zijkapellen zijn zelfstandige dwarskappen met
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dwars geplaatste tongewelven. De kappen van de twee westelijke zijkapellen aan de
noord- en zuidzijde zijn anders van opzet: de beide daken doorsnijden het dak van
de zijbeuken en lopen door tot de lichtbeuk van het middenschip.
Op de kruising staat een achtzijdige, eikenhouten en met lood gedekte dakruiter
van twee geledingen en een kroon met kruis en windvaan in top. De onderste geleding
wordt afgesloten met driepassen en een ingezwenkt dak, terwijl de bovenste een
bolgebogen tentdak heeft. Op de nok ter plaatse van de sluiting van
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41 De Janskerk gezien vanaf het stadhuis in 1997.

het koor bevindt zich een windvaan uit 1552 met de uitbeelding van de Doop van
Christus in de Jordaan.
De kerk is geheel overwelfd met houten tongewelven, waarin drie horizontale
ribben zijn opgenomen. De gewelven zijn opgenomen in de spitsbooggebinten van
de kapconstructie en voorzien van trekbalken met korbeelstellen. De spanten bestaan
uit twee op elkaar gestapelde dekbalkjukken. In het onderste juk zijn de tongewelven
opgenomen. De spanten zijn onderling verbonden door gordingen. De gordingen van
de onderste jukken fungeren tevens als rib van het tongewelf. Met uitzondering van
het koor, staan op de bovenste dekbalken nokstijlen die de nokgordingen dragen.
Over de hele kerk zijn de sporen door middel van roosterhouten verbonden met de
nokribben van de gewelven. Het in 1999 uitgevoerde dendrochronologische onderzoek
van Albert Reinstra en de bouwhistorische analyse van Ab Warffemius (beiden van
de Rijksdienst voor de Monumentenzorg) hebben geleid tot een nauwkeuriger datering
van de verschillende onderdelen van de kapconstructies dan tot nu toe mogelijk was.
Het bovenste juk van de kap van het schip wijkt af van die van de andere kappen,
in zoverre dat deze is voorzien van zogenaamde topdriehoeken, die op de onderste
gebinten rusten. De kap bestaat uit dertien spanten waarvan de negen meest westelijke
uit 1489 dateren. Zij zijn van oost naar west genummerd. Boven I bevindt zich in de
nokgording een schuine haaklas. Het volgende, oostelijk hiervan gestelde spant is
met het nummer II gemerkt. Vervolgens begint de nummering opnieuw met I. Boven
de tweede I is ook weer een las aangebracht Het hout van de oostelijke spanten dateert
uit 1547.
Boven de smallere, westelijke zijbeuken zijn de kappen voorzien van twee
dekbalkjukken tussen de steekkappen. In het onderste juk is het tongewelf opgenomen
en op de bovenste staat de nokstijl. Op het snijpunt van de steekkappen staan vierkante
stijlen op de onderste dekbalken. Aan de voet zijn deze stijlen zwaarder en driezijdig,
maar aan de lichtbeukzijde zijn ze recht. De stijlen worden vanaf de

Wim Denslagen, Gouda

100

42 Geperiodiseerde plattegrond van de Janskerk met intekening van de opgravingsresultaten uit 1918
(Ab Warffemius).
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middenbeuk ondersteund door zware schoren of doorlopende spantbenen, waartegen
de bovenste gewelfnaalden lopen. Vanuit de stijlen worden aan de buitenzijde de
doorlopende flieringen en de overhoekse kilkepers geschoord. Boven de buitenste
zijbeuken is de constructie bijna gelijk aan die van de smalle beuken. Ook hier
bevinden zich tussen de steekkappen spanten die bestaan uit twee dekbalkjukken.
De overhoekse schoren naar de killen ontbreken, maar er zijn zeer zware kilkepers
aangebracht die geen ondersteuning nodig hebben. Bij het zogenaamde eerste transept
lopen de kappen door tot aan de muur van de lichtbeuk van het middenschip.
Waarschijnlijk stonden zij in open verbinding met de lagere middenschipkap van
voor 1590. De constructie dateert van na 1560.
De kappen van het transept, die uit één bouwcampagne dateren, wijken niet veel
af van de andere. Ook hier is het houten tongewelf opgenomen in het onderste
dekbalkjuk. De nummering van de telmerken loopt vanuit de viering van I tot IIIII
naar het noorden en zuiden. De koningstijl van de recent vernieuwde vieringtoren,
waartegen ook de kilkepers van de viering rusten, staat op een zware onderslagbalk.
Aan het westelijke spant zijn spijkers aangetroffen, die behoorden bij een voorlopige
houten afsluiting van de kapdriehoek. Het hout dateert uit 1551.
De kappen van koor en kooromgang dateren van rond het midden van de zestiende
eeuw en zijn in zekere zin ouderwets te noemen, want ze ontberen een nokgording.
De kap van de koorlichtbeuk bestaat uit vier spanten die van west naar oost zijn
genummerd. Het vijfde spant bevat de zeer zware koningstijl waartegen de hoekkepers
rusten. De manier van nummeren van de telmerken in het noordelijke deel van de
omgang is gelijk aan die in de lichtbeuk, maar hier zijn de nokgording en de sporen
later aangebracht. De zuidzijde wijkt wat betreft de telmerken af van de noordzijde,
maar bezit vrijwel dezelfde constructie, ook al stamt de nokgording uit dezelfde tijd
als de kap. Aan het meest westelijke spant zijn, evenals bij het westelijke spant van
de viering, spijkergaten aangetroffen die duiden op een voorlopige afsluiting van de
topgevels. In de zogenaamde huif, de koorsluiting, vormen de kilkepers de spantbenen
van een half dekbalkjuk. Ook de halve spanten die vanaf de rechte zijden van de
lichtbeuk lopen, bezitten een dekbalkconstructie. Hierop staan vierkante stijlen die
halverwege van gaten zijn voorzien ten behoeve van horizontale regels. De regels
zelf ontbreken, maar de toognagelgaten zijn wel bij de pengaten opgevuld. Het is
overigens niet duidelijk waartoe deze regels gediend zouden kunnen hebben. Boven
in deze stijlen zijn nokschoren aangebracht. In de knikken staan stijlen op de
dekbalken van de gewelfspanten en hiertegen rusten de kil- en hoekkepers. Deze
hoekkepers worden nog eens extra gestut door een horizontale regel. De datering
van dit hout is eveneens 1551.
Bijzonder is dat in alle kappen van de kerk windschoren aanwezig zijn, die bestaan
uit delen van witgeschilderde houten montants van de kerkramen, die aan het begin
van de twintigste eeuw tijdens de restauratie zijn vervangen door natuurstenen
exemplaren.

Gevels en aanbouwen
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Alle zijbeuken, zijkapellen en kooromgang hebben topgevels, die bijna allemaal
bekleed zijn met Gobertangesteen, wat ook geldt voor de gevels van het transept, de
lichtbeuk van het koor en de meeste aanbouwen. De topgevels zijn aan de bovenzijde
afgedekt met een geprofileerde lijst en deels voorzien van kruisbloemen met hogels.
De lichtbeuk van het middenschip is geheel opgetrokken uit gele IJsselsteen. De
gevels van de drie westelijke zijbeuktraveeën zijn opgetrokken uit rode baksteen en
de topgevels ervan zijn verlevendigd met speklagen. Ook de westgevels van de kerk
zijn geheel uitgevoerd in rode baksteen. Alle traveeën zijn van elkaar gescheiden
door vrij lage, versneden steunberen. Alleen de meest zuidwestelijke zijkapel bezit
een zeer brede steunbeer met doorgang. Deze steunbeer reikt zelfs tot aan het grachtje
langs Achter de Kerk. De steunberen aan weerszijden van de middelste sluitingszijde
van de kooromgang kragen uit boven een gracht op grote geprofileerde natuurstenen
consoles. Sommige steunberen zijn aan de bovenzijde voorzien van spitsboognissen
met driepassen.
Het kerkgebouw is omgeven door een aantal aanbouwtjes. Tegen de eerste en een
deel van de tweede travee van de noordelijke zijbeuk staat het bakstenen
Zakkendragershuisje, in 1622 gebouwd en in 1904 geheel gereconstrueerd. Direct
daarnaast, nog tegen de tweede travee staat het bakstenen Kraamvrouwenportaal,
dat op de sluitsteen van de westelijke toegangspoort het jaartal 1639 draagt. Ook dit
portaal is in het begin van de twintigste eeuw gedeeltelijk herbouwd. Ten
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43 Plattegrond van de Janskerk met altaren en graven volgens het grafboek van 1440 (Ab Warffemius).
A Jacob Paeuwensoenaltaar. B onbekend altaar. C Sint Jacobsaltaar. D Heilig Kruisaltaar. E Onze
Lieve Vrouwe-altaar. F Heilig Geestaltaar. G Sint Quirijnsaltaar. H Sint Katharijne-altaar. I Sint
Barbara-altaar. J Nycolausaltaar. K Bakkersaltaar. L Metselaarsaltaar. M onbekend altaar. Na de
uitbreiding van 1475 worden genoemd:
a Vinkersaltaar. b Sint Anthonisaltaar. c Sint Paulusaltaar. d Sint Sebastiaansaltaar. e Dirksaltaar. f
Sint Pietersaltaar. g Sint Lijsbethaltaar. h Sint Alexisaltaar. i Onze Lieve Vrouwe-altaar. j Sint
Joostaltaar. k Sint Katharijnenaltaar. l Sint Franciscusaltaar. m Kuipersaltaar. n Sint Hubertusaltaar.
o Molenaarsaltaar. p Sint Stevensaltaar. q Jezusaltaar. r Sint Jacobsaltaar. s Sint Oliviersaltaar. t
Schoenmakersaltaar.
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oosten hiervan bevindt zich een lage rechthoekige bakstenen twintigste-eeuwse
aanbouw met de lange zijde evenwijdig aan de straat. In de hoek tussen de noordarm
van het transept en het noordelijke deel van de kooromgang bevindt zich een drietal
bakstenen aanbouwen. Ook deze zijn in het begin van de twintigste eeuw herbouwd:
de Van Meurskapel (tegen de noordarm), de traptoren op achthoekige grondslag en
het Tiendewegportaal (tegen de noordzijde van de omgang). Tegen de derde travee
van het noordelijke deel van de kooromgang is de Coolkapel uitgebouwd. Ten noorden
van de oostgevel van de kooromgang is een doorbraak gemaakt naar de bakstenen
Van der Vormkapel uit 1934. In de zuidwestelijke zijde van de kooromgang bevindt
zich een doorgang. Tegen de zuidzijde van de omgang staan verschillende aanbouwen
waarin zich van oost naar west de huidige entree en de vroegere Van Beverninghkapel
bevinden, een trapportaal, de kerkvoogdenkamer waarboven de vroegere Librije
(huidige kerkarchief), een gang en de consistoriekamer. Ten slotte is er nog de
Pompkamer die zich bevindt in de buitenhoek van de derde travee van de zuidbeuk.
Deze uitbouw dateert van de laatste restauratie en herbergt de Sprinklerinstallatie,
maar was aanvankelijk bedoeld als archiefbewaarplaats.

Het schip
Afgezien van de zuilen met hun dubbele kransen van koolbladkapitelen, is de
inwendige architectuur met gewitte pleister afgewerkt. De brede en lichte beuken
van deze enorme binnenruimte zijn overdekt met houten tongewelven die bij de
laatste restauratie groen zijn geverfd. Het is de vraag of de intensiteit van de kleur
wel overeenkomt met de vroegere kleur, waarvan bij de restauratie sporen zijn
aangetroffen. In ieder geval heeft het donkere groen het licht in de kerk veranderd.
Het komt niet meer overeen met de beschrijving van Bertus Aafjes uit 1952: ‘Het
licht hangt er tussen de massale pilaren als traag omlaag zwevend stuifmeel... Het is
zo blank in de kerk en bestoven als op een meelzolder’ (Aafjes, Nederlanden, 1976,
76). Maar het licht dat door de immense glazen naar binnen valt blijft overweldigend
mooi. Het protestantse bankenplan vormt een kerk binnen de kerk, het neemt bijna
het gehele schip in beslag, dat wordt gedomineerd door het torenhoge orgel dat met
zijn zwierige vormgeving alvast iets probeert uit te drukken van de lofzangen die
het tijdens de diensten begeleidt. Het middenschip is gescheiden van de zijbeuken
door ronde scheibogen met trekstangen op ver uit elkaar staande zuilen op
vierpasplattegrond. De kapitelen van enkele zuilen zijn voorzien van maskers in
renaissancestijl of, na vervanging tijdens de restauraties, van evangelistensymbolen
en andere religieuze afbeeldingen. Sommige kapitelen zijn onbewerkt gebleven. De
kapitelen van de halfzuilen aan de zijbeukzijde gaan op in die van de hoofdzuilen.
De halfzuilen aan de middenschipzijde gaan door tot in de lichtbeuk, die hierdoor
wordt geleed. De onbehakte kapitelen van de halfzuilen dragen muurstijlen die op
hun beurt een met eikenhout beklede, dubbele stalen balk opvangen. Deze constructie
werd bij de laatste restauratie aangebracht ter stabilisering van de draagmuren van
de lichtbeuk. In de zijbeuken zijn de traveeën vanaf een bepaalde hoogte door
muurstijlen op kraagstenen van elkaar gescheiden. Van de zuilen tussen de zijbeuken
en de zijkapellen bezitten de twee buitenste een vierpasplattegrond. De middelste
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zijn rond. In de twee westelijke zijkapellen zijn de traveeën van elkaar gescheiden
door wandzuilen met elk een basement en een kapiteel waarop een gordelboog rust.
In de noordwest- en zuidwesthoek van de zijkapellen die op het transept aansluiten,
staat een hoekzuil waarboven de gestucte muur is afgerond. De oostelijke wandzuil
aan de zuidzijde is zeer afwijkend van de overige. Deze had tot de restauratie in het
begin van de twintigste eeuw een tegenhanger aan de noordzijde, maar die is echter
bij de restauratie van de noordelijke kopgevel verdwenen.

Het transept
Het transept is even hoog als het middenschip en de twee houten tongewelven ervan
vormen ter plaatse van hun ontmoeting een kruisgewelf. De muren van het transept
zijn met eenzelfde staalconstructie versterkt als die van het middenschip. De zuilen
tussen de zijkapellen en het transept hebben tot aan het kapiteel dezelfde vorm als
die van het schip. De vier kruisingspijlers zijn identiek. Ze hebben een rechthoekig
voetstuk waartegen aan de zijde van de zijbeuk (en kooromgang) een halfzuil is
geplaatst. De halfzuilen in de lichtbeuk van zowel schip, koor en transept
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44 Plattegrond van de Janskerk ten tijde van het grafboek over de jaren 1539-1572 (Ab Warffemius).
A Onze Lieve Vrouwe-altaar. B Vinkersaltaar. C Sint Anthonisaltaar. D Sint Paulusaltaar. E Sint
Sebastiaansaltaar. F Dirksaltaar. G Sint Pietersaltaar. H Onze Lieve Vrouwe-altaar. I Sint
Dominicusaltaar. J Sint Lenartsaltaar. K Sint Eloysaltaar. L Sint Jobsaltaar. M Metselaarsaltaar. N
Sint Joostaltaar. O Sint Katharijnenaltaar. P Sint Franciscusaltaar. Q Kuipersaltaar. R Sint
Hubertusaltaar. S Molenaarsaltaar. T Brouwersaltaar. U Sint Stevensaltaar. V Sint Jacobsaltaar. W
Timmerliedenaltaar. X Jezusaltaar.
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45 Onuitgevoerd ontwerp voor de toren uit 1602 met twee varianten voor de balustrade. De gotische
werd uitgevoerd (tekening in het archief van de Janskerk).

zijn hoog opgetrokken. Op de ontmoetingspunten van de oostgevels van de noorden
zuidarm van het transept met de kooromgang bevinden zich eveneens halfzuilen met
kapitelen op rechthoekige grondslag. In de noordoost- en zuidoosthoek bevinden
zich zuilen met kapitelen die niets dragen. Het transept is naar de zijbeuken geopend
met een hoge scheiboog en naar de zijkapellen met een lage boog. De noordarm
bevat boven de scheiboog naar de omgang twee glas-in-lood ramen. De zuidarm
heeft op die plaats twee blindnissen, omdat het dak van de omgang tot de transeptgevel
doorloopt.

Het koor
Het koor bezit, met uitzondering van de vijfzijdige sluiting, vrij brede ronde
scheibogen op zuilen. De sluiting bevat smalle spitsbogen. De traveeën zijn ter hoogte
van de lichtbeuk van elkaar gescheiden door aan de voorzijde afgeplatte schalken
met basement en kapiteel. Op het kapiteel van elke schalk bevindt zich een muurstijl.
Deze zijn over de breedte van het koor met elkaar verbonden door een trekbalk op
korbelen. In de kooromgang zijn de traveeën van elkaar gescheiden door wandzuilen
met basementen en kapitelen. De kooromgang is verstevigd met muurstijlen, korbelen,
sleutelstukken en trekbalken. Naast de hoekzuil tussen het transept en de kooromgang
staat, zowel aan de zuid- als de noordzijde, een smalle zuil op een kraagsteen waarop
het eerste gebint van de kooromgang rust.

Toren
De westtoren heeft vier geledingen. De onderste geleding is opgetrokken uit grote
bakstenen, de twee middelste geledingen uit een kleiner formaat rode baksteen en
de vierde geleding is bekleed met zandsteen. Met uitzondering van de onderste
geleding zijn alle zijden voorzien van drie spitsboognissen. De onderste geleding
heeft aan de westzijde twee overhoeks geplaatste steunberen. In het midden bevindt
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zich de spitsboogvormige, uit zandsteen opgetrokken hoofdingang die toegang geeft
tot het torenportaal, een ruimte met blinde muren en een kruisribgewelf met een
sluitsteen waarin het hoofd van Christus is gebeeldhouwd.
De achthoekige lantaarn heeft drie geledingen. De eerste geleding is geheel gedekt
met leien (maasdekking) en om het andere vlak is een luik aangebracht. De vlakken
die pal in een windrichting staan zijn voorzien van een klok en de zuidzijde bezit
tevens een zonnewijzer. De tweede, open geleding bestaat uit acht houten bogen en
hierin is het klokkenspel gehangen. De uivormige bekroning is opgebouwd uit een
aantal zeventiende-eeuwse, op elkaar geplaatste gebinten en in de achttiende eeuw
toegevoegde ingezwenkte steunen. De ui is aan de west-, noord-, oost- en zuidzijde
voorzien van een dakkapel met tentdak en luik. Het geheel wordt bekroond door een
kruis en een haan. Tegen de zuidzijde van de westtoren bevindt zich tot de halve
hoogte van de derde geleding een rechthoekige bakstenen traptoren.

De oudste kerk
Zoals blijkt uit het register van de kruistochttienden uit 1280, nam de kerk van Gouda
in 1278 een betaling over van de parochiekerk in de polder Bloemendaal. Het ging
om de betaling van tienden vanaf 1278. Hieruit blijkt dat de voorgangster van de
Sint Jan al in 1278 bestond. Bovendien wordt in datzelfde register, ook in 1280, een
priester, namelijk Jacobus Sacerdos de Gouda, genoemd (Buiskool, Ruimtelijke
ontwikkeling, 1988, 48-51).
De kerk in Bloemendaal hoorde bij de ontginningsnederzetting die langs de
Bloemendaalseweg ter plaatse van het Ridderpad lag. Dit gebouw was de parochiekerk
van de ontginning (Akkerman, Geheim, 1997). De overname van de betalingen door
de Goudse kerk duiden erop dat dit bedehuis inmiddels als parochiekerk was
aangewezen, wat gezien de verleende stadsrechten in 1272 ook voor de hand ligt.

De bouwgeschiedenis tot 1404
Gezien het feit dat in de dertiende eeuw ten oosten van de Sint Janskerk het hof van
de heren Van der Goude lag en dat dezen ten zuiden van de kerk, ter plaatse van de
Molenwerf, een vluchtburg bezaten, is het aannemelijk dat de toenmalige
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46 Plattegrond van de Janskerk met aanduiding van de gewelven en de aanbouwen volgens opgave
van C.J. Matthijs. 98 - brandspuithuisje, in 1909 afgebroken. 99 tot en met 104 - pakhuisjes, in 1902
afgebroken. 105 - onbebouwd. 106 - knekelhuisje, in 1818 afgebroken. 107 - loods voor schuurzand.
108 - woning voor kerkbedienden, in 1919 afgebroken. 110 - pakhuisje. 111 - werkplaats van Gregorius
Cool, in 1917 afgebroken. 112 - woning voor kerkbedienden, in 1917 afgebroken. 113 - vermeld in
1583, kort voor 1750 was hier de kroeg van Trijntje Verdus, in 1915 afgebroken. 115 - huisje in 1586
gebouwd door boekbinder Kers Kerstiaenszoon. In 1737 was hier de stoffenwinkel van Wilhelmina
Brouwer gevestigd. In 1907 afgebroken. 116 - schuurtje (casken) in 1589 gebouwd door de boekbinder.
117 - in 1584 gebouwde winkel. 118 - in 1600 als huisje naast de kraamvrouwendeur vermeld (117
en 118 zijn in 1622 vervangen door het Zakkendragershuis). 119 - knekelhuisje, in 1832 beenderenhok
genoemd. 120 tot 125 - Accijnshuisjes, in 1900 afgebroken. 126 - pakhuisje, in 1909 afgebroken.
127 - woonhuis van Gregorius Cool tussen 1604 en 1617, in 1909 afgebroken (Ab Warffemius).
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47 Onuitgevoerd ontwerp uit 1606 voor de toren (collectie van het stedelijke museum Het Catharina
Gasthuis).

Goudse kerk aanvankelijk een hofkapel van die heren Van der Goude is geweest.
Hoe die kapel er heeft uitgezien is niet bekend, al valt er over de plattegrond ervan
wel iets op te merken. Waarschijnlijk bevond de westzijde zich ter plaatse van de
huidige westtoren en stond de oostgevel ter hoogte van het punt waar de kerk later
is verbreed met zijkapellen. Dat kan onder meer worden afgeleid uit het feit dat dit
westelijke deel van de kerk nog altijd een smallere traveemaat bezit dan het deel ten
oosten van de latere verbreding. De kapel lijkt klein, maar in die periode gold een
godshuis van iets meer dan dertig meter lengte als heel behoorlijk. Een latere
vermelding van een kerkelijk gebouw in Gouda betreft een post uit 1336, waarin het
wordt genoemd als belending van het huis van de ‘paap van het gasthuis’, het Sint
Catharina Gasthuis aan de Oosthaven (Geselschap, Gasthuizen, 1966, 15, nummer
442). In 1349 werd de kerk verbouwd en vergroot. In een bewaard gebleven rentebrief
uit dat jaar wordt namelijk gesproken van ‘timmeringhe’ van de kerk (Geselschap,
Gasthuizen, 1966, 39, nummer 440). Uit deze tijd dateert de onderbouw van de
huidige toren. Deze datering wordt ondersteund door de maten van de toegepaste
baksteen. Het is waarschijnlijk dat de eenbeukige kerk toen werd verbreed met twee
zijbeuken. Mogelijk had de kerk de gedaante van een pseudobasiliek. Nader onderzoek
naar de in het pleisterwerk van het meest westelijke deel van de noordmuur
aangetroffen bouwsporen kan misschien uitwijzen hoe de zijbeuken gedekt zijn
geweest, met lessenaardaken of met steekkappen.
Bij de stadsbrand van 1361 raakte de kerk slechts licht beschadigd. In 1366 werd
het herstelde gebouw opnieuw ingewijd en in gebruik genomen (Sterenborg,
Restauratie, 1980, 10 en Lange van Wijngaerden, Beschrijving, 1879, 161).

De bouwgeschiedenis tussen 1404 en 1475
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Uit een brief, gedateerd 1395, van de pastoor van Gouda, waarin hij de kerkmeesters
toestaat om renten te verkopen ‘ende dat ghelt te belegghen inder kerck timmeringhe
bi goetdunken den vroedscap vande stede wantet noot is die kerc op te timmeren’,
blijkt dat er weer herstel nodig is (Archief Kerkmeesters, nummer 4). In 1404 gaf
de toenmalige bisschop van Utrecht, Frederik van Blankenheim, toestemming de
bouwvallige kerk af te breken, een nieuwe te bouwen en daartoe zes altaren te
verplaatsen (Archief Kerkmeesters, nummer 31). Van de bouw van die vroeg
vijftiende-eeuwse kerk die, wat betreft het westelijke deel op de funderingen van de
oudere kapel werd gebouwd, is een enkel bericht bewaard gebleven en daaruit blijkt
dat de kerk naar het oosten toe werd verlengd. Roelof Hilsbergh ontving in 1408
zestien gulden omdat hij de kerk ‘houde ende timmerde’ (Geselschap, Gasthuizen
1966, 46, nummer 544). En in 1412 kocht de kerkfabriek een hofstede en een huis
aan de oostzijde van het kerkgebouw ten behoeve van de uitbreiding van het inmiddels
grotendeels bebouwde kerkhof (Archief Kerkmeesters, nummer 11).
In 1413 werd de nieuwe kerk door de vicaris-generaal van de bisschop gewijd
(Archief Kerkmeesters, nummer 32). Het was een driebeukige hallekerk met een
westtoren en een koor. De veertiende-eeuwse toren werd gehandhaafd, althans de
onderste geleding. De ouderdom van het muurwerk van de hogere geledingen van
de toren is nog onduidelijk. Wel duidelijk is dat de veertiende-eeuwse toren in ieder
geval een geleding lager dan de huidige is geweest. Dit blijkt uit de oude, nog altijd
zichtbare, dichtgezette galmgaten in de huidige derde geleding. De koorsluiting
bevond zich ter plaatse van het huidige transept en de fundamenten ervan kwamen
tijdens de voorbereiding van de eerste restauratiewerkzaamheden in 1898 aan het
licht. Daaruit bleek dat het een stomp koor betrof: de middenbeuk was recht gesloten
en de oostelijke muren van de noord- en zuidbeuk sloten hierop aan onder een hoek
van dertig graden. Tegelijkertijd werd tegen de noordzijde van die driebeukige kerk
de fundering van een achthoekige traptoren aangetroffen, maar deze is niet meer
zichtbaar.
De kerk kreeg mogelijk een niet uitstekend transept. Dit zou kunnen worden
afgeleid uit de aanwezigheid van blindvensters in de lichtbeuk ter plaatse van de
verbreding van de kerk, dus in de vierde travee vanaf het westen gerekend. Wat het
transept betreft kan worden verwezen naar twee posten uit respectievelijk 1426 en
1436 in de weeshuisarchieven, waarin sprake is van een Onze Lieve Vrouwe ‘int
cruyswerck’ (Helders, Goudse Godshuizen, 1963, 3, nummer 21). Uit het hierboven
genoemde vijftiende-eeuwse grafboek blijkt dat in de jaren veertig van die eeuw een
Onze-Lieve-Vrouwealtaar stond tegen de noordpijler op de grens met het stompe
koor.
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48 Lengtedoorsnede van de Janskerk naar de opmeting van architectenbureau T. van Hoogevest (Ab
Warffemius).

De traveemaat van de vroeg vijftiende-eeuwse kerk was de helft van de huidige.
Dit blijkt onder meer uit de bouwsporen die tijdens de restauratie in het begin van
deze eeuw zijn aangetroffen in de drie meest westelijke traveeën van het schip. Zo
werd in de noordbeuk, tegen de toren, een authentieke zuil met knopkapiteel en de
aanzet van een boog uit 1404 aangetroffen. Uit die boogaanzet, maar ook uit
aangetroffen steunbeerfunderingen en ten slotte uit de nog altijd aanwezige toegangen
in de buitenmuur van de tweede travee van de noord- en zuidbeuk blijkt duidelijk
dat de traveeën in de vijftiende eeuw half zo groot waren als tegenwoordig.
In 1438 viel de kerk opnieuw ten prooi aan de vlammen (Lange van Wijngaerden,
Beschrijving, 1817, 437). Kleinschalig herstel van de muren en het vernieuwen van
de kappen volstonden en al in 1443 vond de inwijding plaats met negentien altaren
(Lange van Wijngaerden, Beschrijving, 1879, bijlage D). Na het herstel was er aan
de plattegrond weinig veranderd. Dat blijkt onder meer uit een in Goes bewaard
gebleven post uit 1455, waarin wordt vermeld dat men in dat jaar besloot een koor
met ‘drie upgaende gevelen’ te bouwen, naar voorbeeld van het toenmalige koor van
de Sint Janskerk te Gouda. Kennelijk had men in Goes het plan opgevat de
Maria-Magdalenakerk met een hallekoor met driezijdige sluiting uit te voeren, zoals
Gouda blijkens de opgegraven fundamenten bezat (Ozinga, Bouwkunst, 1953, 73).
Dat de kerk na de brand van 1438 aanvankelijk haar driebeukige plattegrond
behield, blijkt ook uit het grafboek dat kort na het herstel in gebruik werd genomen
en tot 1489 werd bijgehouden (Van den Berg, Sint Janskerk, 1994). De kerkvloer
werd daarin onderverdeeld in de ‘zuidzijde’, de ‘noordzijde’, het ‘middenschip’ en
‘achter het koor’. Het is nog niet bekend wanneer de bewaard gebleven toegangen
in de tweede travee van zowel de noord- als de zuidbeuk zijn aangelegd. Ze kunnen
van kort na 1404 zijn, toen een nieuwe bouwcampagne begon, of van de herbouw
na de brand in 1438.

De bouwgeschiedenis tussen 1475 en 1510
Uit het vijftiende-eeuwse grafboek blijkt niet alleen hoe de plattegrond in 1440 was,
maar ook op welk moment men begon met de uitbreiding tot een vijfbeukige hallekerk
met koor en omgang. Hierover bestond tot voor kort bij veel geschiedschrijvers nogal
wat onduidelijkheid. De Lange van Wijngaerden meende dat de kerk pas na de brand
van 1552 op deze manier was uitgebreid en Ensing ging ervan uit dat dit tussen de
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bouw van het koor (1485-1510) en het begin van het bewaard gebleven
zestiende-eeuwse grafboek (1539) moest hebben plaatsgevonden (Lange van
Wijngaerden, Beschrijving, 1879, 162 en Ensing, St. Janskerk, 1947, 99). Sterenborg
ten slotte was van mening dat de kerk al bij de herstelwerkzaamheden tussen 1438
en 1443 werd uitgebreid (Sterenborg, Restauratie, 1980, 10).
In het vijftiende-eeuwse grafboek zijn drie handschriften te onderscheiden, die
hier A, B en C worden genoemd. Handschrift A is het oudst, dan volgt handschrift
B en C is het meest recente. De graven die in handschrift A zijn beschreven,
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49 Dwarsdoorsnede van de Janskerk over de tweede travee vanaf het westen (Ab Warffemius).

50 Dwarsdoorsnede van de Janskerk over de vijfde travee (Ab Warffemius).

vormen te zamen de plattegrond van de oude hallekerk die tussen 1404 en 1413 tot
stand was gekomen en die in 1443 gehandhaafd bleef. In handschrift B werden de
graven in de volgende bouwdelen beschreven: de nieuwe zuid- en noordbeuk (huidige
zijkapellen), de oostwaartse verlenging van de oude zuid- en noordbeuk en ten slotte
de bestaande graven en de uitbreiding ervan achter het oude koor. Handschrift C
beschrijft de positie van zuilen en altaren. Die notities werden geschreven ter
voorbereiding op het nieuwe grafboek uit 1489. De plaatsen waar niet kon worden
begraven, werden op deze manier meteen in het nieuwe grafboek van 1489
overgenomen. Uit de delen die zijn beschreven in handschrift B blijkt duidelijk dat
de uitbreiding in lengte en breedte in één keer tot stand kwam. De in 1489 ontstane
situatie geeft de overgang van de oude naar de nieuwe kerk duidelijk aan. De kerk
had naast de nieuwe zijbeuken een niet-uitstekend transept gekregen. De oude
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noordbeuk werd tijdens dezelfde bouwcampagne zo ver verlengd dat een eerste
aanzet van de nieuwe kooromgang ontstond. Alleen aan de bouw van het nieuwe
koor zelf was men ten tijde van dit vijftiende-eeuwse grafboek nog niet toegekomen.
Er is nog een grafboek bewaard gebleven over de periode tussen 1539 en 1572,
maar uit de periode waarin het koor werd opgetrokken zijn geen bronnen bewaard
gebleven. De kerkmeestersrekeningen over de jaren 1487-1491 vermelden zoals
gezegd niets over de bouw van de kerk. Vermoedelijk voerde men, juist vanwege de
uitgebreide bouwwerkzaamheden, een aparte administratie die verloren is gegaan.

51 Opstandtekening van de zuidzijde van de Janskerk (architectenbureau T. van Hoogevest naar
fotogrammetrische opmeting van firma De Waal uit 1980).
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52 De ontwikkelingsgeschiedenis van de Janskerk.

Van het koor weten we echter dat het, getuige de inscriptie in een van de
wandzuilen in de zuidelijke kooromgang, in 1485 werd gefundeerd. De tekst op de
zuil naast de Van Beverninghkapel luidt: ‘In 't Jaer ons heren MCCCCLXXXV’.
Ook aan de buitenzijde, en wel in de oostgevel, is een korfboogvormige nis
aangebracht waarin de volgende tekst is weergegeven: ‘Hedt coer is gefoundert anno
1485’. Hieraan is toegevoegd: ‘Renovata 1981’. Volgens De Lange van Wijngaerden
werd het koor in 1510 door de suffragaan van de bisschop van Utrecht gewijd, maar
helaas geeft hij geen bron (Lange van Wijngaerden, Beschrijving, 1879, 165). Uit
het zestiende-eeuwse grafboek blijkt in ieder geval dat het koor in 1539 voltooid was
en dat in de omgang werd begraven.
Zowel op grond van het onderzoek van het vijftiende-eeuwse grafboek als op
grond van een post in de stadsrekening van 1475 kan de bouwcampagne waarbij de
kerk werd uitgebreid, na 1475 worden gedateerd. In die post wordt vermeld dat de
kerk 16 2/3 procent ontving van de opbrengst van de binnenaccijns (accijns op binnen
de stad omgezet bier), wat een enorm bedrag was. Dit bedrag is hoogstwaarschijnlijk
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bedoeld geweest om de grootscheepse uitbreiding van de kerk te financieren. Het
besluit hiervoor moet derhalve kort voor 1475 genomen zijn (Geselschap, Oud
Archief, 1965, 61, nummer 1140).
Rond 1510 zag de hallekerk er dus als volgt uit: een middenschip met zijbeuken
van dezelfde lengte. De zijbeuken zijn vanaf de vierde travee verdubbeld tot aan het
transept. In het vijftiende-eeuwse grafboek zijn de zuilen vrij nauwkeurig aangegeven.
Daardoor is het in ieder geval mogelijk een beeld te krijgen van de plattegrond die
de kerk voor en na 1475 heeft gehad. Het blijkt dat de intercolumnia van de zuilen
tussen de oude en de nieuwe zijbeuken waarschijnlijk iets breder waren dan die tussen
het middenschip en de oude zijbeuken, maar ze waren nog niet verdubbeld. De
traveemaat was dus nog steeds half zo groot als de huidige. Het transept stak niet
buiten het vijf traveeën brede schip uit en aan de oostzijde van de viering bevond
zich een koor met omgang. Over de opstand kan niets met zekerheid worden gezegd.

De brand van 1552
Op 12 januari 1552 sloeg tijdens een hevig noodweer de bliksem in de toren. De
kerkmeesters konden nog enkele kerkschatten redden, maar de brand greep snel om
zich heen. Hoewel het volledige verslag van de kerkmeesters, dat werd opgenomen
door Ignatius Walvis in zijn Beschrijving der stad Gouda van 1714, doet vermoeden
dat de kerk geheel werd verwoest, is het toch waarschijnlijker dat een deel van het
gebouw gespaard bleef. Zo was het koor na een herstelperiode van negen maanden
alweer geschikt voor gebruik. De Lange van Wijngaerden geeft in zijn nagelaten
geschriften over Gouda aan, dat hij in het toenmalige stedelijk archief een stuk heeft
gezien, waarin werd vermeld dat de kerk na de brand van 1552 weliswaar zwaar
gehavend was, maar dat het koor was blijven staan (Lange van Wijngaerden,
Beschrijving, 1879, 166 en bijlage E, 177). Daarnaast zijn in de dagkanten van de
vensters van het hoogkoor roetsporen aangetroffen, die afkomstige moeten zijn van
de grote brand van 1552. Mede op grond hiervan werd tot nu toe aangenomen dat
het koor, inclusief delen van de kapconstructie, behouden was gebleven. Dit
vermoeden werd nog versterkt door het feit dat de kap van het koor geen nokgording
bezit, wat erop zou duiden dat deze rond 1510 tot stand moet zijn gekomen. Doordat
de torenspits op het schip van de kerk gevallen moet zijn, zou de kap van het koor
de brand wel hebben overleefd en kon na enig herstel het koor al negen maanden na
de brand opnieuw worden ingewijd. Een laatste aanwijzing voor de stelling dat het
koor in 1552 niet volledig in de as werd gelegd, vormen de gebrandschilderde ramen
die zich nog altijd in de lichtbeuk bevinden. Volgens Van Ruyven-Zeman dateren
elf van de dertien glazen in de lichtbeuk van het koor van vóór de brand, namelijk
uit de periode 1530 - 1550 (Van Ruyven-Zeman, Apostelramen, 1984). Op grond
van het dendrochronologisch onderzoek is echter vast komen te staan dat alle kappen
van de kerk, met uitzondering van de westelijke traveeën van het middenschip, van
na de brand dateren. Hoe dit valt te rijmen met de datering van de koorglazen is nog
onduidelijk. In ieder geval kon op 4 september 1552 de eerste mis alweer in het koor
worden opgedragen. Na het herstel van het koor en het ruimen van het puin besloten
de kerkmeesters tot herbouw van de rest van de kerk. Over die zestiende-eeuwse
herstelwerkzaamheden zijn we redelijk goed geïnformeerd. Er zijn zowel contracten
met enkele bouwlieden, zoals meestertimmerman Cornelis Frederickzoon van
Montfort, als kerkmeesters-rekeningen
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53 Plattegrond van de Janskerk met het telmerkensysteem van de kapspanten (Ab Warffemius).
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54 Het koor van de Janskerk in 1997.

bewaard gebleven (Archief Kerkmeesters, nummer 1.4-13 en 35).
Bouwmeester Cornelis Frederikszoon van der Goude kreeg opdracht tot het in ere
herstellen van de imposante kerk. Ook het contract met deze bouwmeester is bewaard
gebleven (Geselschap, Oud Archief, 1965, 2, nummer 43). Van de opperbouwmeester
werd onder meer verwacht dat hij ‘borden ofte patroonen’ maakte en dat hij op de
werkzaamheden van de steenhouwers, de metselaars, de timmerlui en andere
werklieden toezag. Cornelis Frederikszoon van der Goude was in die tijd een bekende
bouwmeester die betrokken was bij de bouw van diverse kerken. Zo gaf hij vanaf
1540 leiding aan de herbouwwerkzaamheden aan de kerk te Vianen en werkte hij in
1550 in Rotterdam aan zowel stedelijke projecten als de Sint Laurenskerk. Bij dit
laatste project ging het om de bovenste natuurstenen geleding van de toren (Ozinga,
Bouwkunst, 1953, 81). Toen hij in 1552 door de kerkmeesters van de Goudse Sint
Jan werd ingehuurd, werkte hij gelijktijdig door aan andere projecten, zoals de kerk
van het dorpje Hoornaar, waar hij al vanaf 1523 bij betrokken was (Van Groningen,
Alblasserwaard, 1992, 188). In 1555 werd de kerktoren van Vianen opgetrokken
door ‘enen genaempt mester Cornelis Frederickszoon van der Goude, die doen
terzelfder tijt mede mester was van de kerke van Vianen; ende hier voertijts ghemaect
hadde 't choer mitten cruyswerck alhier’ (Ozinga, Bouwkunst, 1953, 92-95). Hoe
veelzijdig hij was blijkt uit het feit dat we hem in 1556 ook tegenkomen in Halfweg
bij de bouw van de stenen sluis aldaar (Van Amstel-Horak, Halfweg, 1994). Ook de
Regulieren van Stein deden een beroep op deze bouwmeester voor de herbouw van
het klooster Mariënsterre in 1551 (mededeling van Henny van Dolder).

Herbouw na de brand van 1552

55 Zuidzijde van het koor met aanbouwen voor de restauratie van de jaren twintig.
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Cornelis Frederikszoon van der Goude herbouwde de hallekerk met een basilicaal
koor op dezelfde plattegrond, maar wijzigde de intercolumnia van de zijbeuken. Hij
verdubbelde de traveemaat tussen de oude en nieuwe zijbeuken door elke tweede
zuil te laten vervallen. Bovendien kregen de nieuwe zijbeuken dwarskappen en
gordelbogen en zo ontstonden de thans nog aanwezige zijkapellen.
Het is nog niet duidelijk of de traveemaat tussen het schip en de oude zijbeuken
ook bij die gelegenheid werd verdubbeld. Het is niet uitgesloten dat die wijziging al
eerder had plaatsgevonden. Er werd namelijk tien jaar voor de brand, in 1542, een
loterij georganiseerd ten behoeve van de herbouw van de Sint Janskerk. Dat weten
we onder andere door een bewaard gebleven request uit 1541 van de markiezin van
Bergen op Zoom aan de landvoogdes. Ze verzoekt daarin om uitstel van de
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56 Het koor van de Janskerk door Paulus van Liender uit 1751 (pentekening in de collectie van het
stedelijk museum Het Catharina Gasthuis).

57 Gedenksteen in de koorsluiting.

loterij ten bate van de Sint Janskerk te Gouda tot na de loterij ten bate van de kerk
van Bergen op Zoom (Geselschap, Oud Archief, 1965, 122, nummer 2813). Bovendien
bevindt zich in het Archief van het Domkapittel (Heeringa, Domkapittel, 1929,
nummer 4339) een aantekenboekje uit 1533-1545 van een kanunnik van Sint Pieter
in Utrecht, waarin de volgende post is opgenomen: ‘1542 Item op manendach XV
sep ingeleyt tot Jan van Kuyck in die lotherie van Sinte Janskerke ter Goude in
Hollant XVIII st Holl dair voir sal ick hebben VII loten (o lieve heere God, verleent
ons een goet lott) Her jan Beyer canonick tSinte Peters tUtrecht’. De loterij lijkt te
wijzen op bouwplannen rond 1540 en mogelijk was men op dat moment al bezig
met de wijziging van de traveemaat tussen het middenschip en de oude zijbeuken.
Het grafboek van 1539-1572 toont in elk geval aan dat de traveemaat tussen de
oude en de nieuwe zijbeuken tot 1552 niet was gewijzigd. In het zestiende-eeuwse
grafboek is pas rond 1560 sprake van graven op de plaats van voormalige zuilen
(Van den Berg, Sint Janskerk, 1994). Geconcludeerd kan worden dat de traveemaat
tussen de oude en de nieuwe zijbeuken in elk geval pas na 1552 is verdubbeld en dat
de zijkapellen in hun huidige vorm kort daarna moeten zijn ontstaan. Uit het
dendrochronologisch onderzoek is gebleken dat het grootste deel van de bekapping
uit 1547 en 1560-1562 stamt, dus kreeg vrijwel de gehele kerk na de brand nieuwe
kappen.

De verhoging van de lichtbeuk van het middenschip
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58 Een muurhuisje aan de zuidgevel van het schip tijdens de sloop in het begin van de twintigste
eeuw.

Tussen 1590 en 1593 werd de kerk definitief veranderd van een hallekerk in een
kruisbasiliek. De lichtbeuk van het middenschip werd met behulp van sloopmateriaal
van het Maria Magdalenaklooster verhoogd tot de huidige hoogte. Het sloopmateriaal
betrof een grote hoeveelheid IJsselsteentjes en nog altijd is de grens tussen de oude
bekleding van het oude halleschip en het verhoogde deel zichtbaar. In het Nieuw
Kerkelijk Archief (Veerman, Kerkmeesterarchief, 1967, nummer KM 142) is het
verslag van de bouw van de lichtbeuk van het middenschip bewaard gebleven. Vreemd
genoeg blijkt uit het dendrochronologisch onderzoek dat de spanten van de eerste
negen traveeën uit 1489 dateren. Bovendien blijkt dat de acht westelijke spanten
vanuit het oosten van 1 tot en met 8 zijn genummerd, terwijl nummering van de
sporen en roosterhouten verstoord is, wat ook geldt voor de rest van de lichtbeuk.
Dat de kapel van het Maria Magdalenaklooster precies even breed is geweest en de
tongewelven dezelfde straal hebben gehad om de spanten te kunnen hergebruiken,
is zeer onwaarschijnlijk. Bovendien heeft het lagere schip direct na de brand een dak
gekregen. De vraag blijft dus hoe het mogelijk is dat hier zulke oude spanten staan,
want van elders in de kerk kunnen ze niet afkomstig zijn wegens de grote lengte van
dit deel. Zou de oude kap in dit deel dan toch behouden zijn gebleven en zou deze
dan tijdens de verhoging tot basilicaal schip zijn opgevijzeld?
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59 Het schip van de Janskerk in 1662 door Hendrik Cornelis van Vliet (schilderij in The National
Gallery of Victoria in Melbourne).

Het houten gewelf en het stucplafond
Eeuwenlang bezat de kerk, met uitzondering van de zogenaamde huif (het
sluitingsgedeelte) van de kooromgang, een onbeschoten kap. Pas in 1734 werd een
begin gemaakt met het ‘beschieten van het roosterwerk in het middelpand’ met behulp
van vuren delen en grenen ribben. Het werk werd voor 500 gulden aangenomen door
Jan van Breda en Gerrit Hoebeek. Nadat het middenschip was beschoten, bleef het
werk enige tijd stilliggen en pas in 1761 werd de rest van de kerk van een beschot
voorzien.
Als sluitstuk van de nieuwe overdekking kreeg de ruimte onder het orgel in 1771
een stucplafond in rococostijl, uitgevoerd door Peter Schauer uit Amsterdam. Het
bestaat uit twee gedeelten die door een zware, gestucte dwarsbalk van elkaar worden
gescheiden. In het westelijke plafondgedeelte is koning David in reliëf afgebeeld,
die gezeten in een open paleis onder wolken en zonnestralen Psalm 150 ten gehore
brengt, waarvan de tekst in de cirkelrand in vergulde letters is weergegeven. Op het
andere plafondgedeelte is, eveneens in reliëf, het visioen van de apostel Johannes op
Patmos in beeld gebracht met het Lam op de berg Sion en de lege zetel waaromheen
de symbolen van de vier evangelisten, een variant op de Etimasia. Het cirkelvormige
randschrift bevat het eerste vers van hoofdstuk 14 van het boek Openbaring. De rest
van dit uitbundige stucwerk bestaat uit rankwerk, bloemslingers en
muziekinstrumenten, alles in reliëf.

De westtoren en dakruiter
Van de veertiende-eeuwse toren resteert alleen nog de eerste geleding. De twee
bakstenen geledingen erboven werden in de vijftiende eeuw gebouwd, tegelijk met
de bouwcampagnes van het schip. In de kerkbrand van 1552 werd de toren zwaar
beschadigd. Waarschijnlijk werd de toren provisorisch hersteld en nog hetzelfde jaar
gingen Claes Dirkszoon en Jan Gijsbertszoon naar Amersfoort ‘om eene afteekening
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van den tooren in te haalen, en naar die den tooren alhier te maaken’ (Berends,
Torenbekroningen, 1974). Ze reisden dus naar Amersfoort om daar de spits op te
meten. De houten stijlen die de klokkenstoel ondersteunen en de houtconstructie van
een oudere trommel, binnen de huidige, dateren in ieder geval eveneens van kort na
de kerkbrand. Door geldgebrek bleven verdere herstelwerkzaamheden achterwege,
waardoor de toren in de loop van de zestiende eeuw steeds bouwvalliger werd. In
1582 werd besloten de meest noodzakelijke reparaties te verrichten. De leiding over
dit werk berustte bij lokale werklieden, onder wie

Wim Denslagen, Gouda

115

60 Interieur van de Janskerk in 1999.

de stadstimmerman Claes Wiertszoon en metselaar Jan Isbrantszoon (Dolder,
Janskerk, 1993, 22).
Nadat het middenschip tussen 1590 en 1593 was verhoogd, werd de toren echter
noodzakelijkerwijs eveneens op grootse wijze aangepakt: tussen 1599 en 1604 kreeg
de bakstenen romp zijn huidige bovenste zandstenen geleding. Dit gedeelte werd
rondom van drie spitsboognissen voorzien en afgesloten met een balustrade bestaande
uit gotische driepassen en visblazen en bekroond door bollen en obelisken. Bij deze
gelegenheid werden waarschijnlijk ook de spitsbogen van de nissen in de bakstenen
geleding eronder in natuursteen uitgevoerd. Ten slotte werd de toren voorzien van
een houten bekroning in renaissancestijl.
In het Nieuw Kerkelijk Archief van de Sint Janskerk bevindt zich een tekening
uit 1602, waarop de nieuwe natuurstenen geleding is weergegeven met twee
verschillende soorten balustraden. Het ene ontwerp betreft de gotische detaillering
die daadwerkelijk is uitgevoerd. De variant betreft een ontwerp met renaissancistische
balusters. De ontwerper ervan is niet bekend. Op de tekening komen alleen de initialen
D.L. voor. Vaststaat dat het werk werd uitgevoerd door de steenhouwer Unico Cardon,
die op dat moment in Gouda gevestigd was. Van vermoedelijk dezelfde hand is de
uit 1606 daterende tekening die zich tegenwoordig in het stedelijk museum Het
Catharina Gasthuis bevindt. Het is een ontwerp voor een geheel nieuwe toren, dat
niet werd uitgevoerd, mogelijk omdat het te kostbaar was.
In 1856 werd de vermoedelijk zestiende-eeuwse kruisingstoren wegens
bouwvalligheid gedemonteerd. In 1914 werd een nieuwe kruisingstoren gebouwd,
maar de koningsstijl in de kruising, die door het gewelf tot in de nok gaat, is een
restant van de oude toren.

Restauraties
Het kerkgebouw is eeuwenlang onderhouden. Een van de belangrijkste financiële
bronnen voor dit werk vormde de inkomsten uit begrafenissen. Naarmate die
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61 De oostwand van de toren met de dakmoet die de vroegere hoogte van het schip aangeeft voor de
verhoging van 1590-1593.

62 De samengestelde wandzuil tussen de zuidarm van het dwarsschip en de zuidoostelijke zijkapel.
Deze wandzuil had tot de herbouw van de kopgevel van de noordelijke dwarsarm een pendant aan
de noordzijde.

63 Het westelijk deel van de noordbeuk tijdens de restauratie in het begin van de twintigste eeuw.

gepaard gingen met meer plechtigheden, zoals het luiden van klokken, werd de prijs
hoger. In de Franse Tijd werden de standsverschillen officieel afgeschaft en daarmee
verdween ook het onderscheid in de begrafenissen. Bovendien werd in de eerste helft
van de negentiende eeuw het begraven in kerken verboden. Het gevolg van die
maatregelen was dat de inkomsten van de kerk sterk daalden. De Sint Jan verkeerde
aan het einde van de negentiende eeuw dan ook in een deplorabele staat van onderhoud
en vanaf 1893 vonden noodgedwongen herstelwerkzaamheden plaats. In 1897 werd
de penibele situatie besproken met de rijksadviseur voor monumenten, Victor de
Stuers, en werd aan architectenbureau Cuypers te Amsterdam opdracht gegeven voor
een gedegen restauratieplan. De leiding over de restauratie, die in 1898 startte, kregen
W. Kromhout Czn. en Jos. Th. Cuypers, die elkaar jaarlijks afwisselden. Deze manier
van werken liet zijn sporen na in het werk, zoals in de vorm van de nieuwe
kruisbloemen. Cuypers verving de verdwenen en verweerde exemplaren door nieuwe
in oude vormen, Kromhout gaf ze een geheel nieuwe vorm. De restauratiecommissie
heeft tijdens al die jaren dagboeken bijgehouden.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog kwamen de werkzaamheden vrijwel stil te liggen,
hoewel de restauratie nog niet was afgerond. Halverwege de jaren zestig pakte men
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de draad weer op en vanaf 1967 werd hoofdopzichter G. de Jong uit Schoonhoven
bij de werkzaamheden betrokken. In navolging van zijn voorgangers heeft hij eveneens
een dagboek van de werkzaamheden bijgehouden. De dagboeken en de bewaard
gebleven notulen van de eerste restauratiecommissies zijn van groot belang voor de
restauratiegeschiedenis van het kerkgebouw. Zowel de dagboeken als de notulen
worden bewaard in het Nieuw Kerkelijk Archief (Dolder, Archief Kerkvoogdij, 1991,
nummers CRJ 66, OKV 282 en 541 en K 40).
De restauratie betrof in hoofdzaak de volgende werkzaamheden: in de periode
1898-1945 werd een groot aantal kerkhuisjes afgebroken en werden alle buitengevels
van het kerkgebouw grondig vernieuwd. Omstreeks 1900 werd het
Zakkendragershuisje herbouwd en werd het Kraamvrouwenportaal gedeeltelijk
vernieuwd. Rond die tijd kwamen ook de aanbouwen met traptoren in de hoek tussen
de noordarm en de kooromgang tot stand. Al deze aanbouwen werden opgetrokken
in neorenaissancestijl. Aanvankelijk bestond tevens het plan de aanbouwen tegen de
zuidzijde van de kooromgang, zoals de Librije en de Van Beverninghkapel geheel
te vervangen. Op verzoek van de Rijkscommissie voor de Monumentenzorg werd
het complex geconserveerd in plaats van herbouwd, maar uiteindelijk ontstond ook
daar een nogal gewijzigde situatie. De belangrijkste ingreep bestond uit de verlaging
van de kerkeraadskamer tegen de oostzijde van de zuidarm van het transept, om het
raam in de oostgevel van de zuidarm beter zichtbaar te maken. Een tweede verandering
die nogal bepalend was voor het uiterlijk van de kerk, was de herbouw in gewijzigde
vorm van de halverwege de negentiende eeuw verdwenen kruisingstoren. Wat echter
het meest opvalt is het westportaal van de oude zuidbeuk. Men vond de oude situatie,
die vermoedelijk te vergelijken was met de nog altijd aanwezige zuidingang, te zeer
aangetast en besloot het geheel te vervangen. Er kwam een nieuwe toegang naar
ontwerp van architect Kromhout, waarbij de beeldhouwer de vrije hand werd gelaten,
aangezien het uitgangspunt was dat de oude vormen niet hoefden te worden
nagevolgd. Sterker nog, eigentijdse vormen werden op prijs gesteld. Het resultaat
was een gruwel in de ogen van veel mensen (Denslagen, Omstreden herstel, 1987,
172). Een laatste opmerkelijke verandering was de bouw in 1934 van de Van der
Vormkapel ten behoeve van de Reguliersglazen.
Het inwendige van de kerk werd, wegens ernstige verzakkingen, eveneens
ingrijpend aangepakt. De funderingen van vrijwel de hele noordgevel alsmede van
het grootste deel van de zuilen werden vernieuwd. De noordgevel van het transept
was dermate verzakt dat die geheel werd afgebroken en opnieuw gemetseld. Daarnaast
werd de balkenconstructie van het middenschip versterkt: oorspronkelijk bevatte de
lichtbeuk per travee een trekstang en een balk op korbelen tussen muurstijlen. Ter
versteviging werden daaronder, op de colonnetten, met eiken beklede grenen balken
op sloffen geplaatst. Ook in het transept vonden aanpassingen plaats, met name aan
de oostelijke kruising- en hoekpijlers. Uit foto's van vóór de restauratie blijkt dat de
zuidelijke hoekpijler zwaar beschadigd was door de brand van 1552. Van deze
hoekpijler, maar ook van de twee oostelijke kruisings- en de noordelijke hoekpijler
werd de vierkante basis verbreed en de ontstane ruimte opgevuld met zandsteen. Ten
slotte besloot men in het oudste deel van de kerk, aan de westzijde, de aangetroffen
bouwsporen die de wijziging
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64 De door de brand van 1552 aangetaste hoekzuil in de zuidelijke kooromgang tijdens de restauratie
(1920).

65 Het kraamvrouwenportaal in de oude noordbeuk na de ontmanteling rond 1900.

66 Twee dichtgemetselde openingen in de oude zuidbeuk, die mogelijk toegang hadden gegeven tot
een kapel.

van de traveemaat zo duidelijk laten zien, in baksteen aan te geven. In hoeverre deze
vormen de aangetroffen sporen volgen is niet duidelijk. Ook de toreningang en het
inwendige van de onderste torengeleding werd grondig aangepakt. Na de
ontpleistering van de binnenzijde van het torenportaal kwamen diverse soorten
baksteen tevoorschijn. Om esthetische redenen besloot men een groot deel van de
muren en het kruisgewelf opnieuw te metselen.
De tweede restauratie (1965-1980), uitgevoerd door architectenbureau T. van
Hoogevest en aannemersbedrijf Koninklijke Woudenberg Ameide, was
terughoudender van opzet, ook al bestonden de werkzaamheden voor een deel uit
het verbeteren van de eerste restauratie. Zo had men tijdens de eerste restauratie de
vergane spantbenen, gordingen en sporen aangevuld met beton, onder meer in de
kooromgang en de noordelijke en zuidelijke zijbeuken. Ook was over de muurplaten
en koppelhouten, bijvoorbeeld in de noordelijke zijkapellen, beton gestort. Dit alles
werd nu gereconstrueerd.
Een van de belangrijkste onderdelen van deze restauratiecampagne vormde het
funderingsherstel. Ten behoeve van die werkzaamheden is bijna de hele kerkvloer,
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met uitzondering van die in het koor, uitgenomen en herplaatst. Het gehele
middenschip bleek tijdens de laatste restauratie weer ernstig te zijn verzakt. De
verzakking werd verholpen door het aanbrengen van een staalconstructie ter
vervanging van de oorspronkelijke trekbalken en vroeg twintigste-eeuwse grenen
balken. De stalen portalen werden na montage bekleed met hout en geschilderd in
de kleur van het gewelf. De lage stalen balken werden op dezelfde hoogte gehouden
als de grenen exemplaren van de vorige restauratie, echter nu met korbelen en
sleutelstukken. Het hout- en metselwerk werd op verschillende plaatsen hersteld en
het laatste waar nodig geïnjecteerd. De rozet van de koningsstijl in de koorsluiting
werd naar het voorbeeld van die uit de Nieuwe Kerk te Amsterdam vernieuwd. De
restauratie werd in 1980 afgesloten met de vernieuwing van de leibedekking op alle
dakvlakken.

Grafmonumenten
In de kerk bevinden zich vier grafkapellen. De oudste is de Coolkapel, die in 1516
werd gebouwd tegen de derde travee van de noordelijke kooromgang. De geschiedenis
van deze grafkapel is beschreven in het glas-in-lood raam, dat Aemilius Cool, de
nazaat van de stichter, in 1687 heeft laten aanbrengen. In de Latijnse tekst staat
vermeld dat de grafkelder in 1516 door Jan van Crimpen is gesticht. Hierbij worden
zijn belangrijke functies in dienst van keizer Maximiliaan, Philips I en Karel V
genoemd. De tekst vermeldt ten slotte dat de kapel door Aemilius Cool ter
nagedachtenis aan zijn voorvader, ‘Johannes van Crimpen’, in 1687 is gerestaureerd:
‘in atavi sui memoriam reparari curavit’. Deze Aemilius Cool heeft bij de restauratie
van 1687 vermoedelijk ook het houten hekwerk laten aanbrengen. Dit classicistiche
hekwerk bestaat uit een hoge plint waartegen vier voluutvormige postamenten, met
daarop gecanneleerde zuilen van de Corinthische orde die een hoofdgestel dragen.
Het rechter vak is draaibaar en doet dienst als toegangsdeur naar de grafruimte. Het
hekwerk is verder opgebouwd uit twee reeksen zuilvormige balusters. Op het
hoofdgestel staat een cartouche met opschrift aan weerszijden waarvan doodshoofden
en wapenschilden.
In de grafkapel bevindt zich tegen de rechterwand een koperen gedenkplaat uit
1524, die in 1613 is hersteld door Aemilius van Rosendael, zoals te lezen valt op de
marmeren gedenkplaat eronder. Op de koperen plaat, die in een zandstenen omlijsting
is gevat, staat het grafschrift van de hand van Petrus Nannius, de rector van de Latijnse
School in de jaren 1521-1536, ter ere van de stichter van de grafkapel. Het grafschrift
begint aldus: ‘Quo properas cursum (res digna est) siste viator...’ (Waarheen u zich
ook haast, reiziger, sta stil (de zaak is het waard)...), een op grafschriften gebuikelijke
aansporing de dode te gedenken. De genoemde Aemilius van Rosendael (1557-1620)
heeft voor zijn in 1613 overleden vrouw Aleida de Lange een epitaaf opgericht dat
rechts van het genoemde middenvenster tegen de wand staat opgesteld. De zandstenen
beeltenis van Aleide ligt, uitgestekt op een kleed dat onder haar hoofd is opgerold,
aan de voet van het op zwart marmer gegraveerde grafschrift, waarop Aemilius van
Rosendael van zijn grote droefheid getuigt en waarop de overledene zich met
troostende woorden tot haar echtgenoot richt en vervolgens ook tot de lezer van het
grafschrift: ‘Et tu lector quisquis es...’. De memorieplaat wordt aan beide zijden
geflankeerd door elegante kariatiden. Alle Latijnse teksten in deze grafkapel zijn
gepubliceerd
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67 De gesloopte noordgevel van het transept in 1900.

68 De oude toegang in de zuidbeuk met aan de rechterzijde twee dichtgezette openingen die
tegenwoordig schuilgaan achter de pompkamer.

door Bloys van Treslong en in Nederlandse vertaling door Henny van Dolder. De
vertaling werd verzorgd door de voormalige rector van het Coornhert Gymnasium,
de heer A.G. den Haan.
Aan de linkerwand van de grafkapel bevindt zich het epitaaf van de in 1620
overleden Aemilius van Rosendael, gesticht door zijn schoonzoon Adrianus Cool en
zijn echtgenote Margaretha van Rosendael, zoals het opschrift op de zwart marmeren
gedenkplaat vermeldt. De gestalte van de gestorvene ligt op dezelfde wijze als zijn
echtgenote op een kleed dat onder zijn hoofd is opgerold. Boven de gestorvene
bevindt zich de gedenkplaat die gevat is in een aedicula met entablement, dat boven
de twee Corinthische zuilen is omgekorniest en wordt bekroond door twee obelisken
aan weerszijden van een gebogen en gebroken fronton. Deze aedicula is vrijwel
identiek aan die van de koperen memorieplaat uit 1524, maar de liggende beeltenis
van Aemilius is, vreemd genoeg, breder dan de omlijsting. Op grond van
stijlovereenkomsten heeft Henny van Dolder het zandstenen beeldhouwwerk in deze
grafkapel toegeschreven aan de Goudse beeldhouwer Gregorius Cool, die overigens
niet behoorde tot de familie Cool waarnaar de grafkapel is genoemd. De grafkapel
is in 1810 aangekocht door de stadshistoricus C.J. de Lange van Wijngaerden. Hij
liet er in 1809 ter nagedachtenis aan zijn overleden echtgenote Elisabeth Prins een
steen met opschrift aanbrengen. Zij zijn beiden in deze kapel begraven.
De grafkapel van Hiëronymus van Beverningh (1614-1690), schepen van Gouda
en thesaurier-generaal van de Republiek ligt aan de zuidzijde van de kooromgang.
Deze kocht de kapel in 1668 van de familie Bloys van Treslong, de erfgenamen van
Jan van Blois, genoemd Jan de Bastaard, de buitenechtelijke zoon van Jan van Blois
die tussen 1356 en 1380 heer van Gouda was. Deze grafkapel werd ingericht in de
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voormalige IJzeren Kapel. Op het altaar van deze kapel had Jan de Bastaard in 1417
een vicarie gefundeerd met een dagelijkse misviering ‘om die eer goeds te meeren
ende salicheit sijnre zielen ende zsijns wijfs Maria van Heemssteden, Vrouwe van
Treslong...’ en met een jaarlijkse zielmis op ‘sijn jaergetijde’, de sterfdag van Jan.
De kapel werd bij de verkoop in 1668 aldus omschreven: ‘de Capelle die men
gemeenlijk noemt de IJsere Capelle omme bij gemelte Heer van Beverningh weder
opgemaakt te werden, ende tot een Sepulchrum familiare ende haereditarium van
sijn geslagte geërigeert’ (Smit Regentendagboek, 1957, 587). De vicarie en het
collatierecht vielen buiten de koop. Het benoemingsrecht is na de Hervorming
verdwenen wegens het wegvallen van het kerkrechtelijk toezicht op de vicarieën,
maar het recht op de inkomsten die door de stichter voor de altaardiensten waren
gereserveerd, zijn nog tot 1835 doorbetaald aan de rechtsopvolgers van de familie
Bloys van Treslong. Deze vicarierechten zijn na de Hervorming overgegaan naar de
Heilige Geestmeesters en na 1812 naar het Weeshuis.
Gegevens over de verbouwing tot grafkapel tussen 1668 en 1674 zijn bewaard
gebleven in het archief van de familie Van der Dussen, dat wordt bewaard in het
stadsarchief. Van het witmarmeren hekwerk uit 1674 bestaat een tekening uit 1741
die zich bevindt in de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag (Sterenborg, Restauratie,
1980, 21). Dit hekwerk werd in 1787 gerestaureerd door timmerman Abraham Willem
van Kluyve en wederom in 1929. Het hekwerk bevat twee rondbogig gesloten
doorgangen met koperen spijlen in de vorm van takken. Het middenvak tussen de
doorgangen bevat een zwartmarmeren ovale memorieplaat. Hierop staat het grafschrift
van Hiëronymus van Beverningh met vermelding van zijn openbare functies. Aan
de buitenzijden van beide doorgangen bevinden zich smalle panelen met geschilderde
wapenschilden. Deze zijn reconstructies in grisailleverf van marmeren schilden die
in 1795 werden afgehakt. Beide panelen zijn gevat tussen Ionische pilasters. Op het
hoofdgestel staat een grote vaas waartegen onder een afhangend doek twee putti
leunen. Daarnaast staan zoals gebruikelijk doodshoofden en wapens. Nog hoger,
boven de putti, zweven enige wapens tussen bloemslingers. In het begin van de
negentiende eeuw werd de kapel gedegradeerd tot opslagruimte en in 1964 werd ze
ingericht tot verkoopruimte voor toeristen.
De Meurskapel bevindt zich aan de oostzijde van de noordelijke transeptarm en
werd in 1660 gesticht door de Goudse burgemeester Floris Kant. De kapel wordt
afgesloten door een zandstenen pilastergevel op hoge plint en een fors hoofdgestel.
De middendeur en de beide kleine vensters aan weerszijden zijn voorzien van
smeedijzeren sierwerk. De korte pilasters tussen deze openingen staan op hoge
postamenten en dragen een hoofdgestel waarvan het fries de volgende tekst toont:
‘Dispone Domum Tuam Quoniam Morieris’ (Breng je huis op orde, want je bent
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69 Hekwerk uit 1687 van de Coolkapel.

70 Epitaaf van Aleida de Lange uit 1613 in de Coolkapel.

sterfelijk), waarbij het omgekornieste deel van dit hoofdgestel nog de woorden ‘Anno’
en ‘1660’ bevat, respectievelijk aan de linker- en rechterzijde. Middenop het herkwerk
staat het wapenschild omgeven door bloemen, voluten, engelenkopjes, een vizier
met vederbos erboven en aan de onderzijde een doodshoofd. De compositie van dit
hekwerk wordt als het ware afgerond door twee bollen op de kroonlijst boven de
buitenste pilasters. Van dit classicistsiche hekwerk bestaat een tekening uit 1741
(afgebeeld in: Sterenborg, Restauratie, 1980, 24), waarop nog het familiewapen van
Kant te zien is, een schild met de voorstelling van een handschoen. De grafkapel is
in 1810 overgegaan in het bezit van de Goudse koopman Willem Meurs, wiens naam
sindsdien te lezen staat waar vroeger de handschoen van Kant was afgebeeld. Veel
plezier heeft Willem Meurs van zijn aankoop niet gehad, want toen hij in 1841
overleed was het niet langer toegestaan in de kerk te worden begraven.
De grafkapel van de patriciërsfamilie Van der Dussen bevindt zich aan de
noordzijde van de toren en werd in 1700 gesticht door Jacob van der Dussen
(1631-1701), een neef van Hiëronymus van Beverningh. Hier werden toen alle
rouwborden van de familie die verspreid in de kerk hingen, bijeengebracht. Zij hebben
er tot 1795 gehangen. Sindsdien sluit het smeedijzeren hekwerk dat in 1758 is
aangebracht, een lege ruimte af. Het hek werd geleverd door Gijsbert van Dijk. Sinds
1990 staat op deze plaats een brandvrije kluis voor de bewaring van de cartons van
de glas-in-loodramen en archivalia.
In de kooromgang bevinden zich, hoog tegen de muur van de eerste travee aan de
zuid- en noordzijde, twee zeventiende-eeuwse epitafen in de vorm van cartouches.
Het oudste is van de in 1616 overleden stadsdokter Joost Balbian en hangt zoals
gepast is direct boven zijn graf. Zijn grafschrift bevat de waarschuwende woorden
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‘ille hieri, ego hodie, tu cras’. Het andere epitaaf met de allegorische voorstelling
van een zittende vrouw omgeven door verschillende attributen, is van de stadsdokter
en magistraat Martinus H. Bloncq die in 1659 overleed.
Tegen de oostelijke wand van de zuidelijke transeptarm staat het monument ter
nagedachtenis aan Anna Barbara van Meerten (1778-1853), dat in 1853 werd
vervaardigd door I. Stracké. Ze leidde een kostschool voor meisjes aan de Oosthaven
en was een sociaal bewogen mens. Zo bracht ze regelmatig bezoeken aan de
Vrouwengevangenis, die in de gebouwen van het voormalige klooster van Sint
Catharina aan de Groeneweg was gevestigd. Ze schreef vele boeken en artikelen
over opvoedkundige zaken en was redactrice van het tijdschrift Penelope. In Henny
van Dolders boek over de Janskerk komt de volgende gedenkwaardige zin voor:
‘Anna van Meerten kan ongetwijfeld een belangrijke voorloopster van de
vrouwenbeweging worden genoemd, hoewel zij een man die zwichtte voor typisch
vrouwelijke argumenten een slappeling vond.’
Van het grote aantal rouwborden dat vroeger in de kerk hing, worden nog enkele
bewaard in het stedelijk museum Het Catharina Gasthuis (Bloys van Treslong,
Gedenkwaardigheden, 1922, 296-297 en 317). De rouwborden werden, zoals bekend,
op last van de regering in 1795 uit alle kerken verwijderd.
De grafzerken in de kerk zijn in 1922 beschreven door P.C. Bloys van Treslong
en in 1985 ten tweede male door Henny van Dolder en H. van Reenen. Een exemplaar
van deze inventaris bevindt zich in het kerkarchief. De herinventarisatie was nodig,
omdat bij de laatste restauratie (1965-1980) vrijwel alle grafzerken zijn verplaatst.
De kerkvloer vormt desondanks een naslagwerk voor genealogen en is tevens een
stenen dichtbundel. Het bekendste grafdicht is dat van Hendrick Laurenszoon Spieghel
voor de zerk van zijn vriend Dirck Volkertszoon Coornhert (1522-1590): ‘Hier rust
wiens lust en vreugd was deugd en t' waar hoe swaar 't ook viel/Noch sticht zijn
dichtgeschrijf maar 't lijf hier bleeft. God heeft de ziel.’ Hierbij hebben Inez Meter
en René Karels onlangs opgemerkt dat de eerste apostrof vóór in plaats achter de t
behoort te staan en dat er moet staan ‘God heef’, dus zonder t (Schrik niet, 1993,
21). Deze fouten zouden in 1838 zijn gemaakt, toen een ongeletterde steenhouwer
de grafsteen heeft vernieuwd. De juiste tekst had hij bij Ignatius Walvis kunnen
opzoeken (Dolder, Coornhert, 1989, 10). Echter volgens F. Veenstra is hier geen
sprake van fouten, maar van een bewuste schrijfwijze. Zijn conclusie luidt: ‘steen
en opschrift op Coornherts graf in de Sint-Jan in Gouda zijn origineel’ (Veenstra,
Grafschrift, 1992, 172). Hoe dit ook moge zijn, het grafschrift schijnt wel te zijn
vernieuwd, want dat schreef ook de hoofdonderwijzer M.H. Kluitman in 1841. Hij
noemt overigens het jaartal 1835 in plaats van 1838 (Kluitman, Beschrijving, 1841,
96).
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71 Hekwerk van de grafkapel van Hiëronymus van Beverningh uit 1674 aan de zuidzijde van de
kooromgang.

72 Hekwerk van de Meurskapel uit 1660 aan de oostzijde van de noordelijke transeptarm.

Meubilair
Vrijwel het gehele middenschip en de noordelijke zijbeuk wordt ingenomen door
een uitzonderlijk mooi bankenplan, dat als een amfitheater aan drie zijden omhoog
loopt en aan de noordzijde wordt afgesloten door hoge houten luifelbanken, aan de
oost- en westijde door smeedijzeren hekwerken. Aan de zuidzijde staat de
indrukwekkende preekstoel met de zwierig te noemen palmbladeren kroon op gebogen
bamboestammen bovenop het klankbord. De preekstoel is bereikbaar via twee gebogen
trapopgangen en bestaat uit een zeszijdige kuip op een voetstuk in de vorm van een
gecanneleerde zuiltrommel. De panelen van de kuip zijn versierd met ovale
psalmborden. De zuil waartegen de preekstoel staat is omkleed met getoogde panelen
die met kleine festoenen zijn versierd. De omheining van de dooptuin is opgebouwd
uit een reeks panelen met ovale openingen boven een plintstuk waartegen zware
festoenen hangen. De toegang tot de dooptuin bevindt zich aan de zuidzijde en wordt
gemarkeerd door twee siervazen aan weerszijden. De preekstoel en het doophek zijn
in 1785 ontworpen door architect H.J. Otten Huslij, maar ze werden pas in 1810
uitgevoerd door de beeldhouwers J. Heyken uit Dordrecht en E. Mulder uit Den Haag
onder leiding van de Goudse timmerman Jan van der Haas. De vijf herenbanken, die
ook door Huslij waren ontworpen, zijn tussen 1787 en 1794 uitgevoerd door de
Goudse timmerbaas Jan Bleuland. Ze waren gereserveerd voor de leden van het
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stadsbestuur en zijn in 1853 opgeruimd, met uitzondering van enkele decoratieve
onderdelen die in de nieuwe overhuifde banken aan de noordzijde werden opgenomen.
Dit meubilair is geheel van donker gewreven eikenhout en men zit er op groene
kussens. Het bankenplan werd in 1853 uitgevoerd in een stijl die aansluit bij het
ontwerp van Huslij.
Uit de studies van Paul H. Rem en Henny van Dolder is veel nieuws over de
vroegere inrichting van de kerk bekend geworden. Zo is ontdekt dat in het archief
van de Janskerk een aantal tekeningen wordt bewaard die de Amsterdamse architect
H.J. Otten Huslij (1738-1796) in opdracht van de kerkvoogden heeft gemaakt.
Het bankenplan uit 1853 werd ontworpen door de Amsterdamse architect I.
Warnsinck. Bij de laatste restauratie (1964-1980) zijn de bankblokken die bestemd
waren voor de inwoners van de Werkinrichting, het Weeshuis en het Garnizoen
verwijderd (Sterenborg, Restauratie, 1980, 40).
Samen met de beeldhouwer Jacob Berkman heeft Jan Bleuland in 1778 de
academische katheder voor het koor gemaakt. Sinds 1784 werd het koor gebruikt
voor promoties van de Latijnse School. De afgestudeerde leerlingen hielden hier hun
oraties in het Latijn. De katheder is bewaard gebleven, maar staat nu in de zuidelijke
transeptarm. Het bijbehorende meubilair is in 1936 door moderne banken vervangen.
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In de banken van de preekkerk zaten de gelovigen op gehuurde plaatsen, de mannen
links van de preekstoel, de vrouwen rechts. Wie geen vaste plaats had gehuurd, kon
na het belletje van vijf minuten voor het begin van de dienst een plaats krijgen tegen
betaling van 10 cent. ‘Dit bracht een weinig stichtelijk geloop teweeg, waarbij het
nogal eens gebeurde dat een of meer collectebusjes rinkelend op de grond belandden’,
zoals Henny van Dolder zich wist te herinneren (Dolder, Janskerk, 1993, 86). Aan
de verhuurpraktijk kwam in het begin van de jaren zeventig van de twintigste eeuw
een einde.

Koorhek
Het marmeren koorhek werd in 1778 ontworpen en in 1782 voltooid. Dit staat in
grote letters op het fries van het classicistische hekwerk van architect Jacob Otten
Huslij. Aan de koorzijde staat ‘inchoatum MDCCLXXVIII’ en aan de schipzijde
‘perfectum MDCCLXXXII’. Het ontwerp werd uitgekozen door middel van een
besloten prijsvraag, waaraan onder anderen ook Anthony Ziezenis en de Amsterdamse
stadsbouwmeester Abraham van der Hart meededen. De uitvoering werd gegund aan
de steenhouwers A. Frauen en L. Viervant uit Amsterdam. Naar het oordeel van de
opdrachtgevers was het ‘een stout, deftig en in alle zijne deelen naar de kunst ingerigt
koorhek.’ Het imposante hekwerk bestaat uit drie openingen onder een hoofdgestel
met een fronton boven het middendeel. De openingen worden gescheiden door
Ionische pilasters en zijn voorzien van koperen spijlen. In de toog boven de
middendoorgang is een koperen stadswapen van Gouda aangebracht. Op het hek
staan drie siervazen, één op het fronton en twee op de hoeken.
Het koorhek van Huslij is in de plaats gekomen van een zestiende-eeuws koorhek
in renaissancestijl, dat kort voor de afbraak in tekening werd gebracht door timmerman
Jan Bleuland (afgebeeld in: Rem, Kerkinterieur, 1989, 5).

Orgel
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73 Het orgel uit 1736.

Het eerste orgel van de kerk werd in 1558 gebouwd door Hendrick Niehoff uit
's-Hertogenbosch. Het instrument is in 1745 verkocht aan de Lutherse gemeente voor
het kerkgebouw aan de Lage Gouwe, de voormalige Joostkapel. De orgelkast bevindt
zich sinds 1904 in de rooms-katholieke kerk van Abcoude.
Het huidige orgel in de Janskerk dateert uit 1736 en is gebouwd door Jacob François
Moreau uit Rotterdam. De ombouw is naar een ontwerp van de Haagse schilder
Hendrik Carré en werd uitgevoerd door onder anderen de Goudse beeldhouwer Dirk
van der Wagt en de schilders Quirijn van Brimen en Hendrik van den Heuvel. Het
orgel staat in de tweede travee van het middenschip en is uitgebouwd op vier
gekoppelde Ionische zuilen van marmer, die voor een eveneens in marmer uitgevoerde
onderbouw aan weerszijden van de hoge doorgang staan. De onderbouw draagt het
rugpositief dat aan de onderzijde versierd is met een zogeheten ‘soffiet’ van lofwerk
eindigend in een pijnappel. Het rugpositief, dat wordt bekroond door het Goudse
stadswapen, is opgenomen in een balustrade bezet met wapenschilden en allerlei
verguld ornament. De wapens aan de rechterzijde zijn van de heren kerkmeesters
Gerard van Brandwijk, Daniel Willem Lestevenon en Reinier Crabet en links van
Gualterus de Moor van Immerzeel, Jacob van der Tocht en Cornelis Gerard Moeringh.
In het midden is het wapen van rentmeester Dirk de Vrije aangebracht. Op het
bovenwerk bevinden zich de wapens van de vier burgemeesters, te weten Adriaan
van Groenendijk, Huibert van Eijck, Theodore Jongkint en Willem Hendrik van
Cattenburch (Beschrijving Orgel 1764, 11 en 13). De hoge pijpenbundels van het
bovenwerk zijn op dezelfde wijze gerangschikt als die van het rugpositief en het
geheel rust op houten Corinthische zuilen. Op het hoofdgestel boven de pijpenbundels
zitten zes putti met muziekinstrumenten onder een afhangende draperie, in de
anonieme beschrijving uit 1764 een ‘Turksche Tent’ genoemd. Vrijwel alle
ornamentiek van de orgelkas is verguld. ‘De pijpen voor in het gezigt, zijn alle van
zuiver Engels tin’, zoals dezelfde bron uit 1764 vermeldt.
Het instrument werd onder leiding van de Goudse organist Joachim Hess al in de
tweede helft van de achttiende eeuw aangepast aan de muzikale ontwikkelingen, in
de negentiende eeuw gevolgd door verdere wijzigingen. Tussen 1979 en 1981 werd
het instrument gerestaureerd door de firma Ernst Leeflang Orgelbouw te Apeldoorn.
Deze firma leverde in 1975 ook het nieuwe koororgel.
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Borden en opschriften

74 Koorhek uit 1782.

Kort nadat de kerk in handen was gevallen van de protestanten zijn de Tien
Geboden geschilderd op de twee zuilen aan weerszijden van het koorhek. Het jaartal
1573 is onder de tekst aangebracht. In de kooromgang hangen twee immense Tien
Gebodenborden uit 1610 en twee borden met bijbelteksten, onderscheidenlijk uit het
Evangelie van Marcus (14) en uit de brief van de Apostel Paulus aan de Corinthiërs
(10). Deze tekstborden dateren uit 1623. Twee andere tekstborden uit 1623 herinneren
aan de brand van 1552, het ene met een Latijnse tekst en het andere in het Nederlands.
Ze zijn afkomstig van het oude koorhek, dat in 1777 is afgebroken. De borden hangen
nu aan weerszijden van de grafkapel van Cool in de noordelijke kooromgang. In
1980 is het tekstbord met het gedicht van Nel Benschop in de kooromgang
opgehangen. Het was een geschenk van de architect, de aannemer en de
onderaannemers bij de voltooiing van de restauratie.
In de zijbeuk aan de noordzijde van de toren hangen sinds 1914 de
predikantenborden.

De torenklokken
De klokken zijn de stem van de kerk. Ze roepen de gelovigen naar religieuze
ceremoniën en kondigen andere plechtige evenementen aan, zoals huwelijken en
begrafenissen. In de achttiende eeuw had de Janskerk zelfs een vaste ploeg van zes
klokkenluiders in dienst, bijgestaan door twee noodhulpen. Bij bijzondere
gelegenheden werd langdurig geluid, bijvoorbeeld in 1695, toen de echtgenote van
stadhouder-koning Willem III, Mary II Stuart, overleed. Toen luidden alle klokken
acht dagen lang driemaal per dag een uur.
De laatste klokkenluider, Bram Rabouw, is in 1928 met pensioen gegaan en sinds
1931 worden de klokken door een elektrische installatie geluid. De nog bestaande
vijf luiklokken dragen elk het volgende opschrift: ‘Hendrick Weghewaerdt heft mij
gegoten in der stede Gouda. Anno 1605’. Vier van deze vijf klokken zijn voorzien
van kleine versjes. Op de eerste klok gaat het versje over de taak van een klok: ‘Al
ben ik stom, die levende schaer roup ik te gaer en verbreide allom der overledenen
dood, brandt en watersnoodt’. Het tweede versje roept op tot devotie: ‘Als ghij mij
hoordt na d' oude costuymen siet Godts heylsaem woordt wildt dan versuymen niet’.
De derde klok roept op de dood te gedenken: ‘Laet het beduyd van mijn geluydt u
klein en groot strecken vermaan bereid u zaam al tot ter doodt’. Het laatste versje is
een oproep tot vrede: ‘Och mocht ick ens mit mijn geschal verkondigen een oprechten
frede over all’.
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In de toren hing al sinds het midden van de zestiende eeuw een carillon, waarvan
de speeltrommel door Frederik van den Berg in 1690 was vernieuwd (Geselschap,
Oud Archief, 1965, 144, nummer 3707). De klokken van dit carillon waren daarvoor
al vernieuwd, namelijk tussen 1676 en 1678 door de beroemde klokkengieter Pieter
Hemony (Geselschap, Oud Archief, 1965, 144, nummer 3706). De klokken van dit
carillon werden in 1930 gerestaureerd en nogmaals in 1966. Op dit carillon wordt
nog altijd het zogenoemde meideuntje gespeeld, een melodietje dat elk uur ten gehore
wordt gebracht. Het carillon bezit nog zestien klokken van Pieter Hemony.
Drieëndertig klokken zijn gegoten door de klokkengieterij Koninklijke Eijsbouts.
De beiaardier van de Janskerk was vaak tevens organist. De eerste dubbelfunctie
bekleedde Gerrit Janszoon van Ebbenhorst in 1595. Hij moest tussen oktober en
maart op zondagen en bij doordeweekse kerkdiensten een uur voor de aanvang van
de dienst verschillende liederen op het carillon spelen. Tegenwoordig werkt de
beiaardier in dienst van de stad, en alleen nog op donderdag- en zaterdagmorgen
(Dolder, Janskerk, 1993, 25-31).
Bianca van den Berg

Wim Denslagen, Gouda

123

De gebrandschilderde glazen in de Sint Janskerk
Het is niet overdreven te stellen dat de gebrandschilderde ramen in de Janskerk een
artistiek hoogtepunt vormen in de geschiedenis van de Europese kunst. Ze hebben
altijd een grote indruk gemaakt op bezoekers van de kerk. Arnout van Buchell zag
ze in 1589 en schreef in zijn Diarium dat de glazen niet voor de mooiste uit de
Zuidelijke Nederlanden onderdeden, wat een groot compliment moet zijn geweest,
zeker als hij de prachtige glazen naar ontwerp van Bernard van Orley uit 1538 in de
kathedraal van Saint Michel in Brussel in gedachten had (Buchell, Diarium,
1593-1600, folio 112 recto en verso). In de Nederlandse vertaling van L. Guicciardini's
Descrittione di tutti Paesi Bassi van 1612 worden de glazen met ontzag en
bewondering besproken en in de zeventiende eeuw groeit hun faam. In 1681 verscheen
de eerste beschrijving in de gids van Dirck Vermy, die overigens was gebaseerd op
een verdwenen handgeschreven gids uit 1639 van Dirck Gerritszoon Hopcooper, de
beheerder van de Librije (Zuijderhoudt, Librije, 1976, 55). Een jaar later verscheen
de gids van Andries Endenburgh onder de titel Uytlegginge. De tweede druk, die
veel uitgebreider was, werd vervolgens veelvuldig herdrukt en vertaald. In 1714
verscheen de uitvoerige beschrijving van Ignatius Walvis, die nog vermeldde hoe
Hendrick Goltzius onder de indruk van de glazen was geraakt en hoe Rubens had
uitgeroepen dat ze ‘met geen geld te betalen’ waren. In de negentiende eeuw
verschenen de monografieën van C.J. de Lange van Wijngaerden (1819), van C.
Kramm (1853) en de uitvoerige beschrijving van Conrad Busken Huet in Het Land
van Rembrandt (1883-1884). In de twintigste eeuw verbaasde Cathérine Brisac zich
in haar standaardwerk Le Vitrail over de uitzonderlijke kwaliteit van de glazen, want
die was, ongekend hoog in Europa. De glazen zijn vaak bewonderd en zelfs bezongen,
bijvoorbeeld door J.W. Schulte Nordholt in zijn bundel uit 1961: Zoals in een woud
zich de hemel / openbaart op een heldere herfstdag / in een wemeling van heldere
kleuren / zo tussen de stammen der zuilen / ziet men omhoog naar 't verleden / hier
in de Glazen verbeeld / Hier dacht ik, hier is het hart / en nergens anders dan hier /
hier is het hart van ons land / Waar het licht van de hemel straalt / door de schoonheid
van het verleden / waar onze vaderen staan / als getuigen rondom ons heen / van de
vrijheid die ons behoort / Oranje er midden in.
De glazen vormden al in de zeventiende eeuw een toeristische trekpleister. De
toeristen kwamen in steeds grotere aantallen, zodat het kerkbestuur al in 1728 besloot
een speciale rondleider aan te stellen, namelijk Adrianus Havezaat. Deze functie
bestaat nog steeds en wordt tegenwoordig uitgeoefend door onder anderen de koster,
de kerkarchivaris en de auteur van dit hoofdstuk. Ongeveer in het midden van de
achttiende eeuw werd besloten aan de bezoekers entreegeld te vragen. Aan de hand
van de ontvangen bedragen kan worden berekend dat de glazen toen jaarlijks door
2.800 tot 3.000 personen werden bezocht (Dolder, Tekenstift, 1998, 26).
De glazen zijn in vijf groepen te onderscheiden. De oudste zijn de zogenaamde
Apostelglazen in de lichtbeuk van het koor (1530-1560), waarvan sommige de brand
van 1552 hebben overleefd. De tweede groep vormen de Regulierenglazen
(1556-1559). Deze glazen werden in 1580 uit het Regulierenklooster naar de Janskerk
overgebracht en worden sinds 1934 tentoongesteld in de vensters van de Van der
Vormkapel achter het koor. De derde groep vormen de glazen die tussen 1555 en
1572 zijn gemaakt, dus vóór de Reformatie. Deze glazen bevinden zich in het koor,
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het transept en het oostelijke gedeelte van het schip. De vierde groep dateert van de
jaren tussen 1594 en 1604 en bevindt zich in het westelijke gedeelte van het schip.
De vijfde groep wordt gevormd door alle latere gebrandschilderde glazen.
Van bijna alle glazen zijn de kartons, de ontwerptekeningen op ware grootte,
bewaard gebleven. (Rijksen, Inventaris Kartons, 1967) Met het oog op restauraties
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75 Plattegrond van de Janskerk met de nummering van de glazen.
APOSTELGLAZEN
51 Christus als Salvator Mundi (omstreeks 1555-1560). Atelier Dirck Crabeth
50 Petrus (1530-1540)
52 Andreas (1555-1560). Atelier Dirck Crabeth
49 Johannes (1530-1540)
53 Jacobus Maior (1923). Atelier 't Prinsenhof
48 Thomas (1555-1560). Atelier Dirck Crabeth
54 Thaddeus (1921-1922). Atelier 't Prinsenhof
47 Philippus (1530-1540)
55 Bartholomeus (1530-1540)
46 Jacobus Minor (1530-1540)
56 Simon (1921-1922). Atelier 't Prinsenhof
45 Mattheus (1530-1540)
57 Matthias (1921-1922). Atelier 't Prinsenhof
REGULIERENGLAZEN
Al deze glazen zijn van Dirck Crabeth en zijn atelier
58 De Gevangenneming (1556). Schenker: Jan G. Heye, burgemeester van Gouda, met zijn vrouw
en kinderen
59 De Bespotting (1556). Schenker: Dirck C. van Reynegom, rentmeester van de Goudse Haventol
60 Jezus door Pilatus aan het Volk Getoond (1556). Schenker: Nicolaas Ruysch, thesaurier van
Oudmunster in Utrecht
61 De Kruisdraging (1559). Schenker: Nicolaas van Nieuwland, wijbisschop en deken van Sint Marie
in Utrecht
62 De Opstanding (omstreeks 1557). Schenker: Robert Janszoon, prior van het Margrietklooster in
Gouda
63 De Hemelvaart (omstreeks 1557). Schenker: Willem Jacobszoon, overste van het Mariaklooster
in Gouda
64 De Uitstorting van de Heilige Geest (1557). Schenker: Thomas Hermanszoon, overste van het
klooster Mariënpoel bij Leiden
GLAZEN VAN VOOR DE HERVORMING (1555-1571)
5 De Koningin van Scheba bezoekt Koning Salomo (1561) van Wouter Crabeth. Schenker: Elburga
van Boetzelaer, abdis van Rijnsburg
6 Judith onthoofdt Holofernes (1571) van Dirck Crabeth. Schenker: Jean de Ligne, graaf van Aremberg,
stadhouder van de noordelijke provincies, met zijn vrouw
7 De Inwijding van de Tempel door Salomo en het Laatste Avondmaal (1557) van Dirck Crabeth.
Schenkers: Filips II, koning van Spanje, graaf van Holland en Mary Tudor, koningin van Engeland
8 De Bestraffing van de Tempelrover Heliodorus (1566) van Wouter Crabeth. Schenker: Erik, hertog
van Brunswijk, grootcommandeur van de Duitse Orde en heer van Woerden
9 De Aankondiging van de Geboorte van Johannes de Doper (1561) van Digman Meynaert, naar
ontwerp van Lambert van Noort. Schenker: Dirck C. van Hensbeek, burgemeester van Gouda
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11 De Geboorte van Johannes de Doper (1562) van Digman Meynaert en Hans Scrivers, naar ontwerp
van Lambert van Noort. Schenker: Herman Lethmaet, deken van Sint Marie en vicaris-generaal van
de bisschop van Utrecht
12 De Geboorte van Jezus (1564) van Wouter Crabeth. Schenker: het kapittel van Oudmunster
13 De Twaalfjarige Jezus in de Tempel (1559-1561) van Digman Meynaert en Hans Scrivers naar
ontwerp van Lambert van Noort. Schenker: Petrus van Suyren, abt van het norbertijnerklooster
Mariënwaard bij Beesd
14 De Prediking door Johannes de Doper (1562) van Dirck Crabeth. Schenker: Robert van Bergen,
proost van Oudmunster te Utrecht
15 De Doop van Jezus door Johannes (1555) van Dirck Crabeth. Schenker: Joris van Egmond, bisschop
van Utrecht
16 Het Getuigenis van Jezus over Zichzelf of Jezus' Eerste Prediking (1556) van Dirck Crabeth.
Schenker: Cornelis van Mierop, domproost en deken van Oudmunster te Utrecht
17 Johannes de Doper bestraft Herodes (1556) van onbekende ontwerper. Schenker: Wouter van
Bylaer, balijer van de Johannieter Orde in Utrecht
18 De Vraag vanwege Johannes de Doper aan Jezus (1556) van Dirck Crabeth. Schenkers: De nazaten
van Gerrit Heye Gerritszoon, burgemeester van Gouda
19 De Onthoofding van Johannes de Doper (1570) van Willem W. Thybaut. Schenker: Hendrik van
Zwolle, commandeur van de Johannieter Orde in Haarlem
22 De Tempelreiniging (1567) van Dirck Crabeth. Schenker: Prins Willem van Oranje, stadhouder
van Holland, Zeeland en Utrecht, en zijn vrouw Anna van Saksen
23 De Offerande van de Profeet Elia en De Voetwassing (1562) van Wouter Crabeth. Schenker:
Margaretha van Parma, landvoogdes der Nederlanden
24 Philippus Predikend, Genezend en Dopend (1559) van Dirck Crabeth. Schenker: Graaf Philippe
de Ligne, heer van Wassenaar
30 Jona en de Walvis (1565) van Dirck Crabeth. Schenker: Het gilde van viskopers
31 Bileam en de Sprekende Ezelin (voor 1572) uit het atelier van Dirck Crabeth. Schenker: Het gilde
van vlees- of beenhouwers
GLAZEN VAN NA DE HERVORMING (1594-1604)
1 De Vrijheid van Consciëntie (1596) van glazenier Adriaen G. de Vrije naar ontwerp van Joachim
Uutewaal. Schenker: De Staten van Holland
2 De Inneming van Damiate (1596-1597) van Willem W. Thybaut. Schenker: de stad Haarlem
3 De Maagd van Dordrecht (1597) van Gerrit G. Cuyp. Schenker: de stad Dordrecht
4 Wapenraam van Rijnland (1596) van Adriaen G. de Vrije naar ontwerp van een onbekend meester.
Schenker: Hoogheemraadschap van Rijnland
25 Het Ontzet van Leiden (1604) van Dirck Verheyden (na zijn dood Dirck van Douwe) naar ontwerp
van Ysaac C. van Swanenburg. Schenker: de stad Delft
26 Het Ontzet van Samaria (1601) van Cornelis C. Clock naar ontwerp van Ysaac C. van Swanenburg.
Schenker: de stad Leiden
27 De Farizeeër en de Tollenaar (1597) van Cornelis Y. Kussens naar ontwerp van Hendrick de
Keyser. Schenker: de stad Amsterdam
28 Jezus en de Overspelige Vrouw (1601) van Claes J. Wytmans, mogelijk naar eigen ontwerp.
Schenker: de stad Rotterdam
29 Koning David en de Christelijke Ridder (1596) van Adriaan G. de Vrije, mogelijk naar eigen
ontwerp. Schenkers: de steden van Hollands Noorderkwartier
32-44 Het Stadswapen van de Stad Gouda (1593-1594) van Jacob C. Kaen, Jasper Gieliszoon, Cornelis
Leuniszoon en Adriaen G. de Vrije. Schenker: de stad Gouda.
GLAZEN VAN DE ZEVENTIENDE EN DE TWINTIGSTE EEUW
1 A, B en C Mozaïekglas (drie gedeelten uit 1934-1936) van atelier 't Prinsenhof te Delft
8 A Mozaïekglas in de Meurskapel (1989) van atelier Bogtman te Haarlem
10 De Aankondiging van de Geboorte van Jezus (1655) van Daniël Tomberg en Albert Merinck.
Schenker: de vroedschap van Gouda
11A Wapenraam in de Coolkapel (1687) van Albert Merinck. Schenker: Aemilius Cool, burgemeester
van Gouda
20 en 21 Mozaïekglazen (1929-1933) van atelier 't Prinsenhof te Delft
22 Schenkersdeel (1657) van Daniël Tomberg. Schenker: de vroedschap van Gouda
28A Het Bevrijdingsglas (1947) van Charles Eyck. Schenker: de Nederlandse bevolking
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B Gedenkraam Restauratie Schouten (1935) van D. Boode en L.J. Knoll. Schenkers: de sponsors van
de restauratie (1920-1935)
C De Herbouw van de Tempel (1920) van H. Veldhuis en L.J. Knoll. Schenkers: de sponsors van de
restauratie (voor 1920)
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van de glazen vroegen de kerkmeesters de originele werktekeningen steeds op. Zo
werd bij de betaling van het karton van de stad Delft, glas 25 uit 1604, vermeld:
‘welck patroon hem is afgeeyst omdat de reparatie van t glas tot alle tyen daernae
gedaen soude mogen worden’ (Tresoriersrekening in het stadsarchief, 1604, 258
verso). Tussen 1674 en 1726 lieten zij voor dat doel ook tekeningen op kleinere
schaal van de glazen vervaardigen, zelfs in kleur. Deze werden gemaakt door onder
anderen Christoffel Pierson (1631-1714), Arent Lepelaer (1642-1732) en Julius
Caesar Boëthius (1698-1737). Pieter Tanjé (1706-1761) maakte van een aantal
tekeningen kopergravures (Dolder, Tekenstift, 1998). De bekendste serie is die van
Christoffel Pierson uit de jaren 1674-1676. Deze kartons en natekeningen zijn gebruikt
bij de verschillende restauratiecampagnes van de glazen.
De Apostelglazen in de lichtbeuk van het koor mogen dan wat stijl betreft tot de
renaissance worden gerekend, in iconografisch opzicht volgen ze de middeleeuwse
traditie. Na het midden van de zestiende eeuw is ook de iconografie niet meer
traditioneel, want alle glazen uit de periode 1555-1604 zijn vervuld van de geest van
het zogenoemde bijbels humanisme, de geleerde wereld van mensen als Erasmus die
de kunst van kort voor de Reformatie heeft beïnvloed. De aandacht in de taferelen
is verschoven van scholastieke hiërarchie naar de menselijke aspecten van de
bijbelverhalen. Wanneer Dirck Crabeth in glas 16 de rivier de Jordaan afbeeldt, dan
zien we, schreef Rijksen, ‘de lisdodde, het riet en de stommel met zijn uitspruitende
twijgen, zoals hij ze zag langs de boerensloten rond Gouda’ (Rijksen, Kerkeglas,
1947, 117). De aandacht voor de menselijke aspecten in de bijbel blijkt bijvoorbeeld
uit glas 11, waarin de pas geboren Johannes wordt gewassen met de luiermand er
direct naast. Het bijbelverhaal wordt hier in het leven van alledag gesitueerd. De
schenker van dit glas was de Gouwenaar Herman Lethmaet, deken van de Sint Marie
in Utrecht en vriend van Erasmus. Lethmaet was een geleerde die zich inzette voor
de verbetering en versterking van de ene katholieke, apostolische, roomse Kerk,
zoals blijkt uit zijn in 1544 in Bazel gepubliceerde traktaat over de vernieuwing van
de godsdienst: De Instauranda Religione (Kölker, Lethmatius, 1964).
De glazen van na de brand van 1552 weerspiegelen dus een mentaliteitsverandering
in de geloofsbeleving, waarbij de menselijke kanten van het bijbelverhaal meer
werden benadrukt. Over de samenhang van de verschillende voorstellingen en hun
iconografische traditie is recentelijk meer duidelijk geworden. Zo heeft Xander van
Eck aangetoond dat Dirck Crabeth voor zijn ontwerpen van de voorstellingen in de
kooromgang, die het leven van Johannes de Doper als voorbereider van Christus tot
onderwerp hebben, gebruik moet hebben gemaakt van het in 1537 in Antwerpen
gepubliceerde boek Dat leven ons Heeren van Willem van Branteghem. De
iconografische samenhang in het koor is duidelijk, zowel in de lichtbeuk als in de
omgang. In het transept is die samenhang moeilijker te doorgronden, maar ook hier
ligt een programma aan de voorstellingen ten grondslag. In het Koningsglas (7), zo
genoemd omdat koning Filips II het glas schonk, wordt Salomo opgevoerd als
voorbeeld van een wijs vorst, met wie Filips zichzelf graag wilde vergelijken. Koning
Salomo ontvangt een teken van vuur van Gods macht (2 Kronieken 7). In Het Laatste
Avondmaal daaronder is te zien hoe Filips naamgenoot, de apostel Philippus, Christus
om een teken vraagt: ‘Domine ostende nobis Patrem et sufficit nobis’, waarop Christus
antwoordt: ‘Philippe, qui videt me, videt et patrem’ (Evangelie van Johannes 14:8-9).
Wat betreft de relatie tussen Salomo en de voorstelling van Jona die uit de Walvis
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stapt in raam 30, verwijst Van Eck naar het evangelie volgens Mattheus (12:38-42),
waarin Christus zichzelf met Jona en met Salomo vergelijkt. In de zuidelijke
transeptarm vertoont de iconografie ook een programmatische samenhang rond
voorstellingen uit het Oude en het Nieuwe Testament. Zo is de Offerande van Elia
een teken van Gods aanwezigheid in de wereld en de Voetwassing een teken van
Gods plan met de wereld. Waar Christus meer dan Salomo wordt genoemd in het
Koningsglas (Ecce plus quam Salomon hic), wordt Christus aan de zuidzijde van het
transept uitgebeeld als de uitvoerder van Gods bedoelingen met de wereld: Christus
als overwinnaar van de Oude Wet (Eck, Iconographic Program, 1997 en Christiane
Coebergh-Surie).
De negen glazen die tussen 1594 en 1604 zijn gemaakt ademen de geest van de
Nieuwe Tijd. De onderwerpen zijn wereldlijker en tevens rijk aan exempla (leerrijke
voorbeelden) naar het model van het humanisme in de protestantse tijd. Het is de
wereld van mensen als Dirck Volckertszoon Coornhert, François Vranck en Herman
Herbertszoon. Coornhert werd wegens zijn libertijnse geschriften uit Haarlem en
Delft verbannen. Hij vluchtte in 1588 naar het tolerantere Gouda, waar hij in
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76 Glas 51: Christus als Verlosser van de Wereld (1555-1560) uit het atelier van Dirck Crabeth.

1590 stierf (Bonger, Coornhert, 1978). Vranck was stadspensionaris van Gouda en
schreef in 1587 een invloedrijke verhandeling over het staatsrecht van de nieuwe
Republiek onder de titel Deductie of Corte Vertoninghe. ‘In geen enkele stad in
Holland was het gevoel van soevereiniteit zo sterk ontwikkeld als in Gouda’, schreef
J. Huges in zijn dissertatie over Vranck (Huges, Vranck, 1909). Herman Herbertszoon
verzette zich tijdens zijn ambtsperiode als predikant van de Janskerk (1582-1607)
tegen het leerstellige calvinisme, waardoor zijn positie in Gouda alleen maar door
de persoonlijke steun van de hofpredikant Johannes Uytenboogaert kon worden
voortgezet tot zijn dood in 1607. Gouda was toleranter dan de meeste andere
Hollandse steden, maar aangezien de schenkers van de glazen uit deze periode niet
uit Gouda kwamen, mag men natuurlijk niet stellen dat deze glazen een reflectie zijn
van de vrijdenkende houding van de Goudse bevolking. De politieke macht die de
stadsregering wilde tonen in hun glazen, moet niet worden onderschat (Abels, Politiek
Manifest, 1999). De glazen uit deze periode staan ook in het teken van de
Tachtigjarige Oorlog, die gevoerd werd op grond van de overtuiging dat de zege van
God rustte op de Verenigde Republiek: ‘de eigen staatkundige gebeurtenissen worden
hierin als het ware heilige geschiedenis’, zo vatte Rijksen dit theocratisch nationalisme
samen. In het door de stad Leiden geschonken glas (26) is het ontzet van Samaria
uitgebeeld, met daaronder de woorden ‘in de welcke claerlicken blijckt zijn mogende
handt in 2481 tusschen beijden verloopen
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77 Karton van een gedeelte van glas 8 met de Tempelroof van Heliodorus.

78 Karton met het portret van Willem van Oranje uit glas 25.

jaren geensins vercort te zijn.’ Met andere woorden, zoals God 2481 jaar geleden
Samaria hielp, zo hielp Hij bij het ontzet van Leiden in 1574.
Volgens middeleeuws gebruik was het koor gereserveerd voor de geestelijkheid
en daar, in de kooromgang, bevinden zich dan ook de glazen die door geestelijke
hoogwaardigheidsbekleders zijn gesticht. De lichtbeuk van het koor is, eveneens
volgens middeleeuwse traditie, gereserveerd voor de afbeeldingen van de twaalf
apostelen met Christus in het midden. Het transept en het schip is voor wereldlijke
vorsten, onder anderen koning Filips II van Spanje, regentes Margaretha van Parma
en stadhouder Willem van Oranje. Er is ook een verschil tussen de noordkant en de
zuidkant van het schip. Aan de noordgevel van het transept bevindt zich het
zogenoemde Koningsglas van de schenker Filips II en aan de zuidzijde het
Hertoginneglas van Margaretha van Parma. Aan de noordzijde bevinden zich ook
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79 Tekening van Christoffel Pierson uit 1674 van de gebrandschilderde glazen die in 1580 waren
overgebracht uit het Regulierenconvent naar de kooromgang van de Janskerk. In 1934 zijn de glazen
verplaatst naar de Van der Vormkapel.

80 Tekening van glas 12 met aanduiding van wat tijdens de restauratie van 1899-1936 werd vernieuwd.
Alleen de donkere gedeelten zijn oud, het wit is nieuw.
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het Statenglas en de glazen van de oudste steden van Holland, aan de zuidzijde die
van de steden die een lagere plaats in de hiërarchie innamen. Er waren vaste regels
voor de grootte van de glazen en hun plaats in de kerk (Tongerloo, IJsselstein, 1982,
Ruyven, Edam, 1994 en Groot, Domkapittel, 1993). Ook in de zeventiende eeuw
nog moest een glas worden geplaatst ‘in ordentelycke rangh’ en ‘op zijn behoorlicke
plaets’.
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81 Portret van Herman Lethmaet in het glas dat hij schonk. In de cartouche staat: Voor de heer
Hermanus Lethmatius, Gouwenaar, een der eersten onder de hoogleraren van de gelauwerde Sorbonne
en kanunnik en deken van de Utrechtse kerk Sint Marie, hebben zijn erfgenamen dit in plaats van een
gedenkteken doen stellen, 1562, de laatste mei. Schenkersdeel van glas 11 (De Geboorte van Johannes
de Doper), naar ontwerp van Lambert van Noort (1562).

Een uitgebreide wetenschappelijke beschrijving van de glazen wordt geboden in
het Corpus Vitrearum. Het eerste, in 1997 verschenen deel is gewijd aan de
Apostelglazen en de Regulierenglazen. In het tweede deel heeft Zsuzsanna van
Ruyven de glazen van na de Hervorming en die van Lambert van Noort beschreven
en in het derde deel heeft Xander van Eck de veertien glazen behandeld die door
Dirck en Wouter Crabeth tussen 1555 en 1572 zijn gemaakt. De gids van V. Pijls en
anderen, getiteld De Goudse Glazen belicht, dateert van 1991.

De kerkmeesters als opdrachtgevers
Direct na de grote brand van 1552, waarbij vrijwel alle gebrandschilderde ramen
verloren waren gegaan, ook de ramen die door Lucas van Leyden zouden zijn
ontworpen, besloten de kerkmeesters de gehele kerk opnieuw van gebrandschilderd
glas te voorzien. De voorbereidingen begonnen in 1553 en het eerste glas werd in
1555 geplaatst. Naar middeleeuws gebruik werden hoogwaardigheidsbekleders
benaderd om als schenkers op te treden. In Gouda, de zesde stad van Holland, waren
dat de hoogste machthebbers van het gewest. De kerkmeesters bespraken de
opdrachten met potentiële schenkers aan de hand van getekende ontwerpen. De
onderwerpen lagen in grote lijnen vast. Zo moesten de glazen van de kooromgang
het leven van Johannes de Doper als voorbereider van de komst van de Messias
uitbeelden. En voor de uitbeelding van de Aanbidding der Herders (12) in de
kooromgang hadden de kerkmeesters eerst een contract met Wouter Crabeth gesloten
voor een ontwerptekening van wat al op ‘die rolle’, kennelijk een getekend of
geschreven overzicht, was aangegeven. In dit ontwerp moest onder meer een
afbeelding komen van ‘een Salvator zeer triumphantelick, met alsulcken wapenen
ende knyelders als myn heeren van Oude Munster... believen sal’ (Rijksen, Kerkeglas,
1947, 64). Met de ontwerptekening, die men ‘vidimus’ noemde, werd vervolgens
een bezoek aan de potentiële schenker gebracht, in dit geval het Kapittel van de Sint
Salvatorkerk of Oudmunster in Utrecht.
De kerkmeesters sloten met de ontwerper en glasschilders contracten waarin het
bedrag, de termijn van oplevering en het soort glas werden vastgelegd. De schenkers
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betaalden per oppervlak gebrandschilderd glas. Zo betaalden de kerkmeesters tussen
1559 en 1564 aan Wouter Crabeth voor zijn werk aan de glazen 23 en 12 ‘voor elcke
voet’ respectievelijk tien- en elf en een halve stuiver en aan het atelier van Lambert
van Noort (voor glas 13) negen en een halve stuiver per voet (Kesper, St.-Janskerk,
1901, 1, 8, folio 60 recto en I, 6, folio 53 verso). Dit kwam voor de drie glazen neer
op respectievelijk ongeveer vierhonderd, tweehonderd en tweehonderd
Carolusguldens, voor die tijd hoge bedragen. Als de schenkers met hun betaling
draalden, wat nogal eens voorkwam, schoten de kerkmeesters voor. De kosten voor
het maken van de kartons en voor de plaatsings van het glas, met ‘drinkgeld’ en soms
een ‘glasmaal’, waren ook voor rekening van de kerkmeesters, in feite dus van de
stad. Ook na de Reformatie wierven de kerkmeesters schenkers om de beglazing te
kunnen voltooien (Vaandrager, Loterijen, 1992).

De schenkers
De kerkmeesters, veelal leden van de vroedschap, zochten allereerst schenkers in de
bisschopsstad Utrecht, want er bestonden met de hoge geestelijkheid aldaar
vriendschappelijke betrekkingen. Op 29 oktober 1553 vertrok een deputatie uit de
Goudse vroedschap naar Utrecht. Het gezelschap bestond onder anderen uit de
volgende heren: Gijsbert Jan Martenszoon, burgemeester, Dirck Corneliszoon van
Reynegom, bierbrouwer en Dirck Pieterszoon Crabeth, glasschilder. Hun opdracht
was ‘om eenige glazen, reeds van den Deeken toegezegd, te verzoeken om die te
stellen in de trans van het koor’ (Walvis, Beschrijving, 1714, II, 52-60). De genoemde
deken was de in Gouda geboren Herman Lethmaet (1492-1555) die enige tijd in
pauselijke dienst was geweest en na het overlijden van paus Adriaan VI in 1523 uit
Rome naar Utrecht was teruggekeerd in zijn nieuwe functies van deken van Sint
Marie en vicaris-generaal van de bisschop. De persoonlijke betrekkingen tussen de
Goudse elite en hoge Utrechtse geestelijken zijn van groot belang geweest voor de
gehele campagne, want de elite wilde in deze onzekere tijden haar positie zo sterk
mogelijk maken (Noordegraaf. Macht en Mecenaat, 1996).
Het eerste glas werd geschonken door bisschop Joris van Egmond, gevolgd door
Cornelis Vincentszoon van Mierop, die proost was van het domkapittel en tevens
kanunnik van Oudmunster, en Robert van Bergen, de proost van het kapittel van
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82 De schenker van glas 59, Dirck Corneliszoon van Reynegom, bierbrouwer en tolgaarder, met zijn
zoon uit het atelier van Dirck Crabeth. Tekening op karton.

Oudmunster. Het glas van Lethmaet werd na zijn onverwachte dood geschonken uit
zijn nalatenschap. Deze schenkingen vonden navolging bij de reguliere geestelijkheid,
vooral bij abten en abdissen van schatrijke kloosters. Zo schonk Wouter van Bylaer,
commandeur van de Johannieters te Utrecht, een glas, evenals zijn Haarlemse
ambtgenoot Henrick Henrickszoon van Swol. Andere schenkers waren Petrus van
Suyren, abt van het norbertijnerklooster Mariënweerd bij Beesd en Theodorus Spiering
van Well, abt van de norbertijnen uit Berne bij Heusden. Hun glazen bevinden zich
in de kooromgang.
De glazen van wereldlijke machthebbers bevinden zich in het transept en de
zijbeuken van het schip. Het grote glas in de noordelijke transeptgevel werd
geschonken door koning Filips II in zijn hoedanigheid als graaf van Holland. Het
glas in de zuidelijke gevel was van landvoogdes Margaretha van Parma. In het transept
bevinden zich ook de glazen die zijn geschonken door prins Willem van Oranje (22)
en de hertog van Brunswijk (8). Het glas van de abdis van de adellijke benedictinessen
te Rijnsburg, Elburga van den Boetzelaar, bevindt zich in de noordelijke zijbeuk van
het schip (5) en dat van Philippe de Ligne, burggraaf van Leiden bevindt zich in de
zuidelijke zijbeuk (24). De graaf van Ligne had een belangrijke positie als eigenaar
van het tolrecht van de Gouwesluis, een belangrijke schakel in de binnenvaartroute
tussen de Gouwe en de Rijn bij Alphen. In hun verzoekschrift aan de graaf maken
de Goudse burgemeesters dan ook onomwonden melding van zijn revenuen uit de
‘toll op de doorvaert aldaer ontfangende’ (Kesper, St-Janskerk, 1901, 37).
De schenkers lieten zich, zoals gebruikelijk, afbeelden in het benedendeel van hun
glas, waar zij hun vroomheid en wereldlijke macht tonen. Zij schonken ook uit dank
voor hulpbetoon en dachten daarbij tevens aan eigen zielenheil en eeuwige memorie.
Dit hulpbetoon was veelal een verplichting. Zo kreeg de kerk geen glas van het
Utrechtse domkapittel, waarschijnlijk omdat het Goudse kerkbestuur vele jaren niet
aan de Sint Maartensbelasting had voldaan (Tongerloo, Glasschenkingen, 1986, 161).
Zowel geestelijke als wereldlijke machthebbers lieten zich met alle versierselen van
hun hoge status afbeelden, waarbij de wapens, soms met zestien kwartieren, niet
mochten ontbreken (Bruggencate, Heraldische gids, 1949 en Matthijs, Schenkers,
1979). De gilden schonken twee glazen (30 en 31).
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Na de Hervorming traden de Staten van Holland en de steden als schenkers op.
Ook zij toonden hun macht én goede bestuur. Soms uitten de steden hun
verbondenheid in de strijd tegen Spanje, zoals de stad Dordrecht daarvan getuigt op
haar glas 3: ‘Aan de heilige vriendschap met de vroedschap en het volk van Gouda,
tot dusver vroom onderhouden en nog in het vervolg vroom te onderhouden, heeft
de vroedschap en het volk van Dordrecht dit Glas toegewijd’. De vroedschap van
Leiden noemde haar belang met zoveel woorden, namelijk dat zij het glas (26) gaf,
omdat ‘die van der Goude den ingesetenen deser stede [Leiden]

83 Gedeelte uit glas 23: de Voetwassing naar ontwerp van Wouter Crabeth (1562).
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84 Karton met de tekening van de echtgenote van D.C. van Reynegom, Aechte Jansdochter met haar
dochter Mechtelt. Ze zijn gekleed in een huik of falie en houden, op kussens geknield, een rozenkrans
in de hand.

dagelicx waeren gratificeerende in 't openen van de groote schepen ende pincken tot
Leyden thuys hoorende’ (Gerechtsdagboek van Leiden E 1598-1604, folio 14 verso
en 15 recto: 4 november 1598). De schenking was ook gedaan ‘uyt compassie ende
nabuyrige mededogentheyt’ en ‘teneynde Godes H. Woordt wederomme bequamelicke
mach worden vercondicht’, maar ook ‘dat die stadt daervan eer sal connen hebben’
(Gerechtsdagboek van Leiden, F, folio 114: 11 december 1605). De Goudse
vroedschap had tachtig jaar eerder, bij de schenking van een glas aan de Laurenskerk
in Alkmaar, ook blijk gegeven van wederzijds dienstbetoon: ‘omdat zijlieden altyt
onse vriende zijn geweest aengaende onse bier’ (Geselschap, Oud Archief, 1965,
42, folio 52 verso).

De kunstenaars
In het begin van de zestiende eeuw nam de invloed van de Franse monumentale
glasschilderkunst af ten gunste van die in de Nederlanden (Boom, Glasschilderkunst,
1938). Tot omstreeks het vierde kwart van de zestiende eeuw werden
gebrandschilderde ramen veelal nog gemaakt van gekleurd glas dat uit Bourgondië
of Hessen afkomstig was. Het glas werd beschilderd met grijsbruine tot zwarte
brandverf of grisaille en zilvergele verf, die onder zeer hoge temperaturen werd
ingebrand. Hierna werden de verschillende glasdelen verbonden door lood, dat ook
werd aangewend om de figuraties te accentueren. Men kende reeds het gebruik van
de diamant in plaats van het gruisijzer, en ook ‘plaqué’, waarbij delen van het
gekleurde glas werden weggeslepen en een dunne laag anders gekleurd glas werd
aangebracht. Men ging steeds grotere glasoppervlakken benutten voor de voorstelling
of de historie.
De overgang van het middeleeuwse glas-in-lood naar de nieuwe methode van
blank beschilderd glas, betekende een grote verandering. Die was mogelijk geworden
dankzij de nieuwe, transparante emailverven. Loodverbindingen waren hierbij niet
strikt meer nodig. In Gouda is bij de glazen van na de Hervorming die nieuwere en
goedkopere techniek minder toegepast dan in andere Hollandse steden uit die tijd
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(Ruyven, Edam, 1994). Ook werd in Gouda het figuratieve karakter gehandhaafd,
het wapengenre behoort tot de uitzonderingen. De reden ligt waarschijnlijk in de
zorg voor een zekere eenheid tussen de glazen van vóór en na de Hervorming.
De belangrijkste glasschilders van vóór de Hervorming waren Dirck en Wouter
Crabeth. Bij de gebroeders Crabeth waren ontwerp en uitvoering in één hand. In de
grote ateliers van Antwerpen, maar toch ook al bij Jan van Scorel, bestond een grote
mate van specialisatie. Er waren ontwerpers, inventores, zoals Lambert van Noort,
en de eigenlijke glasschilders of glasschrijvers.
Dirck Crabeth (omstreeks 1505-1574) was al voor 1552 een beroemd glasschilder.
Zo ontwierp en schilderde hij in 1547 het Keizersglas voor de Sint Jacobskerk in
Den Haag. Zijn werk staat in de traditie van kunstenaars als Jan Swart uit Groningen
en Maarten van Heemskerck uit Haarlem, beiden leerlingen van Jan van Scorel. Hun
voorbeelden waren de grote meesters van de Italiaanse renaissance, zoals Rafaël en
Michelangelo. Dat geldt ook voor de Leidse glasschilders Cornelis Engelbrechtszoon
en Lucas van Leyden, hun Haarlemse vakgenoten Willem Dirckszoon Thybaut en
Jacob Corneliszoon van Oostsaanen uit Amsterdam. De invloed uit Italië kwam wat
betreft de glasschilderkunst via Brussel, Antwerpen en Rouaan (Boom, Monumentale
Glasschilderkunst, 1940. Helbig, Vitreaux, 1974). Wouter Crabeth (omsteeks
1520-1589), die vijftien jaar jonger was dan zijn broer Dirck, was bedrevener in het
ontwerpen van groepen menselijke figuren dan Dirck die sterker was in het coloriet.
Lambert van Noort (omstreeks 1520-1570 of 1571), leerling van Jan van Scorel,
was geen glasschilder, maar maakte wel ontwerpen voor gebrandschilderd glas. Voor
zijn dertigste jaar trok hij van Amersfoort naar Antwerpen en van daaruit schijnt hij
ook een reis naar Italië te hebben ondernomen. Zijn werk sluit aan bij dat van Pieter
Aertsen en Jan Swart, eveneens leerlingen van Van Scorel en ook werkzaam in
Antwerpen. Rond 1555 ontwierp Lambert van Noort twee glazen in de Mariakapel
van de Oude Kerk in Amsterdam, waar Dirck Crabeth ook een glas ontwierp en
uitvoerde (Ruyven, Lambert van Noort, 1990 en 1995).
Als belangrijke ontwerpers na de Hervorming zijn te noemen Gerrit Gerritszoon
Cuyp uit Dordrecht, Hendrick de Keyser uit Amsterdam, Ysaac van Swanenburg uit
Leiden, Willem Willemszoon Thybaut uit Haarlem, Adriaen Gerritszoon de Vrije
uit Gouda en Joachim Uutewael uit Utrecht.
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Restauraties
Glas is zeer kwetsbaar en kort na de voltooiing van de glazen moesten er dan ook al
reparaties worden uitgevoerd. Wouter Crabeth herstelde zelfs al het glas dat zijn in
1574 overleden broer had gemaakt. Wouter overleed in 1589 en daarna hebben
regelmatig herstellingen plaatsgevonden, in de twintigste eeuw gevolgd door een
grootscheepse restauratie (Dolder, Unieke Restauratie, 1992. Lamboo, Restauratie
Schouten, 1990). De glazen zijn sinds 1989 beschermd door middel van een
uitwendige beglazing. Ze zijn met uitzondering van glas 10, dat in de zeventiende
eeuw door een storm werd verwoest, nooit getroffen door ernstige rampen. Bij de
beeldenstorm van 1566 werden de gebrandschilderde ramen in Holland veelal
gespaard. Wel werden in 1621 delen van de glazen 7, 15 en 23 verwijderd, omdat
ze niet strookten met de godsdienstige opvattingen van de ‘precieze’ predikanten.
Het ging om een ‘afgodische schilderie, gefigureert met God den vader in de gedaente
van een oudt man’ en ook om een ‘paapse genadestoel’, de Heilige Drieëenheid. Ze
werden voor een deel teruggebracht bij de grote restauratie in het begin van de
twintigste eeuw (Rijksen, Veranderingen, 1950).
In de Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden van 1744 wordt vermeld
dat de glazen ‘door de lugt, hagel en onweer merkelijk beschadigd en vrij wat van
de oorspronkelijke luister verloren hebben’. Naast het geweld van de elementen,
heeft glas het meest te lijden van vocht dat in de vorm van condens corrosie,
afbladdering en blaas- en putvorming veroorzaakt (Crèvecoeur, Kwetsbaar glas,
1990). In de achttiende is nog wel gerestaureerd, maar meestal ondeskundig en in
de negentiende eeuw werd het glas-in-lood min of meer aan zijn lot overgelaten,
zodat de meeste kerken alleen nog maar blank glas hadden. De belangstelling voor
gebrandschilderd glas nam aan het einde van de negentiende eeuw weer toe, wat in
Gouda tot een geweldig omvangrijke restauratiecampagne heeft geleid: tussen 1899
en 1936 heeft Jan Schouten in het atelier 't Prinsenhof te Delft alle ramen op zeer
grondige wijze gerestaureerd. Hij heeft alle vroegere restauraties ongedaan gemaakt,
waardoor het meeste glas niet ouder is dan de twintigste eeuw. De restaurateur heeft
van alle glazen tekeningen gemaakt en daarop al het vernieuwde glas aangegeven.
Dat er zo veel werd vernieuwd, is voor een deel het gevolg van zijn opvatting dat
een reconstructie van de oorspronkelijke toestand moest worden nagestreefd. Hierbij
baseerde hij zich op de bewaard gebleven kartons (Hilkhuijsen, Jan Schouten, 1990).
De overgebleven scherven oud glas zijn toegepast in abstracte composities, zoals in
de ramen 20 en 21. Over de conserverende maatregelen van 1984-1989, die door het
Atelier Bogtman in Haarlem werden uitgevoerd in samenwerking met het Centraal
Laboratorium voor Onderzoek van Voorwerpen van Kunst en Wetenschap te
Amsterdam is uitgebreid bericht in het in 1990 uitgebrachte boek Glans der Goudse
Glazen (Bogtman, Glans, 1990).

De Apostelglazen
De glazen in de lichtbeuk van het koor (45-57) zijn de oudste figuratieve
gebrandschilderde kerkramen in Nederland, met uitzondering dan van de vier die

Wim Denslagen, Gouda

door J.L. Schouten in het begin van de twintigste eeuw naar oude voorbeelden zijn
gereconstrueerd. Elk raam bevat een apostel met zijn attributen en een gedeelte van
de Apostolische geloofsbelijdenis, het Credo. Met Christus als Salvator Mundi
(Redder van de wereld) in het raam van de sluitingszijde, staan de apostelen als twaalf
heiligen om het priesterkoor heen, een variatie op hun gebruikelijke plaats tegen de
twaalf pijlers rond het koor.
Voor een deel zijn de Apostelglazen van vóór de brand van 1552. Dat geldt voor
de ramen 45-47, 49, 50 en 55, die dateren van 1530-1540 en van een onbekende
glazenier zijn. Deze groep vormt een stilistische eenheid: de apostelen staan in
sierlijke omlijsting, op een vloertje van plavuizen, waardoor diepte wordt
gesuggereerd. Voor de omraming zijn balusters en voluten toegepast en andere
gebruikelijke ornamentiek van de Renaissance in de Nederlanden. De relatieve
verkorting van armen en handen herinneren aan de groep kunstenaars rond Jan van
Scorel en sommige glazen tonen gelijkenis met houtsneden uit de Antwerpse
Vorstermanbijbel van 1528 (Harten, Corpus Vitrearum, 1997, 34 en 35).
De overige glazen dateren van kort na de brand van 1552 en komen uit het atelier
van Dirck Crabeth. Deze glazen, genummerd 48, 51 en 52, die tussen 1555 en 1560
zijn gemaakt, bevatten grotesken en rolwerkmotieven zoals we die kennen uit de
voorbeeldboeken van Hans Vredeman de Vries. Glas 51 stelt, zoals gezegd,
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Christus voor als Salvator Mundi. Glas 48 is over het gehele oppervlak beschilderd.
Het is vermoedelijk geschonken door Jodocus Bourgeois, die hier knielend voor Sint
Thomas staat afgebeeld, maar het kan ook zijn geschonken door Johannes 't Sanctius
wiens wapen zich in het glas bevindt. Bourgeois, pastoor van de kerk van 1556 tot
1571 was een trouw volgeling van de Inquisitie, in tegenstelling tot de tolerante
Goudse vroedschap. 't Sanctius zou een belangrijke rol hebben gespeeld bij de
herbouw van de kerk na 1552 (Hibben, Revolt, 1983, 34 en 35).
De vier glazen die tussen 1921 en 1923 in het atelier 't Prinsenhof te Delft geheel
nieuw zijn gemaakt, ontlenen hun vormen aan oude ontwerpen en aan de bewaard
gebleven Apostelglazen.
Behalve glas 48 zijn de oorspronkelijke glazen waarschijnlijk alle bekostigd door
de kerkmeesters van de Sint-Jan (Harten, Corpus Vitrearum, 1997, 36).

De Regulierenglazen
De zeven glazen (58-64) uit het Augustijner Regulierenklooster, waar Erasmus aan
het eind van de vijftiende eeuw woonde en werkte, dateren van 1556-1559. Ze werden
geschonken aan het klooster toen het vanuit de buurtschap Stein naar Gouda verhuisde.
Na afbraak van het klooster in 1580 werden de relatief kleine glazen (4 × 1.2 meter)
in de twee nog niet met gebrandschilderd glas gevulde ramen van de kooromgang
van de Sint Janskerk aangebracht. Ze bevonden zich ter plaatse van de glazen 20 en
21. Tot 1934 vormden ze de afsluiting van de cyclus over het leven van Johannes de
Doper als wegbereider van Jezus. In dat jaar werden de zeven glazen in de speciaal
daarvoor gebouwde Van der Vormkapel geplaatst, waar zij nu op ooghoogte te zien
zijn. Door de vele restauraties zijn de huidige glazen grotendeels het product van het
atelier van J.L. Schouten te Delft. Ze konden in de oorspronkelijke staat worden
teruggebracht dankzij de kartons, die in 1580 en 1581 eveneens in het bezit van de
kerkmeesters waren gekomen.
De reeks bevat vier passieglazen (58-61) en voorts De Opstanding (62), De
Hemelvaart (63) en De Uitstorting van de Heilige Geest (64). Het oorspronkelijke
plan voor de kloosterkapel bevatte elf glazen. In het centrum daarvan was
waarschijnlijk De Kruisiging bedoeld (Harten, Corpus Vitrearum, 1997, 108 en 109).
Evenals de grote glazen van vóór de Hervorming tonen deze glazen bijbelse
taferelen in de wereld van de zestiende eeuw. Zo vindt de uitstorting van de Heilige
Geest, ‘die het gehele huis vulde’ (Handelingen 2:2) plaats in een Hollandse
huiskamer. De ornamentiek van grotesken, kariatiden en rolwerk is ontleend aan
Antwerpse kunstenaars als Cornelis Floris en Hans Vredeman de Vries. Ornament,
stijl, compositie, techniek en kleur zijn typisch voor het atelier van Dirck Crabeth.
Er zijn vele overeenkomsten met de Apostelglazen van Dirck Crabeth, en ook met
diens grote glazen.

Vóór de Hervorming
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De beroemdste glazen zijn die uit de periode 1555-1572. Op twee uitzonderingen na
zijn de drieëntwintig glazen ontworpen door de gebroeders Crabeth en Lambert van
Noort.
In vergelijking met de Apostel- en de Regulierenglazen die nog de middeleeuwse
iconografische schema's volgden, geven de glazen van vóór de Hervorming blijk
van een nieuwe, meer verhalende opzet, wat zoals gezegd te maken heeft met de
ontwikkeling van humanistische bijbelstudies. Voor de composities hebben de
ontwerpers gebruik gemaakt van recente bijbelillustraties, zoals de 186 houtsneden
van Lieven de Witte in Dat Leven Ons Heeren van Willem van Branteghem uit 1537
(Eck, Iconographic Program, 1997 en Veldman, Verbeelde Boodschap, 1989).
In het koor wordt de cyclus over Johannes de Doper als wegbereider van Christus
geopend met de Aankondiging van de Geboorte van Johannes (9). Het ontwerp is
van Lambert van Noort en hij volgde de beschrijving van het Evangelie volgens
Lucas. Het slaapvertrek, waar Zacharias en Elisabeth knielend voor hun bed om
kinderzegen vragen, gaat over in het tempelcomplex, waar Zacharias geconfronteerd
wordt met de engel des Heren ‘staande ter rechterzijde van het reukaltaar’. Hij gelooft
de boodschap niet, en wordt met stomheid geslagen.
Glas nummer 10 bevatte oorspronkelijk de voorstelling van de Aankondiging van
de Geboorte van Christus, maar dit glas is verloren gegaan. De huidige voorstelling
dateert uit de zeventiende eeuw (Ruyven, Verdwenen Glasraam, 1989). Eveneens
van Lambert van Noort is de Geboorte van Johannes de Doper (11).
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85 De Doop van Jezus door Johannes op glas 15 van Dirck Crabeth uit 1555. De schenker van dit
glas was de bisschop van Utrecht, Joris van Egmond.

86 Joris van Egmond met zijn schutspatroon Sint Maarten met de bedelaar op glas 15.

Verschillende gebeurtenissen na de geboorte zijn in één tafereel verenigd: ‘En allen
die het hoorden zeiden: Wat zal er van dit kind worden? Want de hand des Heren
was met hem’ (Lucas 1:66). In glas 12, de Geboorte van Jezus, schildert Wouter
Crabeth het verhaal volgens Lucas 2. De herders dragen zestiende-eeuwse
muziekinstrumenten. De os en de ezel die, in tegenstelling tot het volk Israël, ‘hun
meester kennen’ verwijzen naar de profeet Jesaja (Jesaja 1:3). Op het tweede plan
wordt het Kind gevoed door een vrouw gezeten in een bakermand of op een bakermat.
In het schenkersdeel zien we de kanunniken van Oudmunster in vol ornaat aan
weerszijden van Christus als Salvator Mundi. In de overeenkomst met de kerkmeesters
was nadrukkelijk bepaald dat ‘onder die historie sal comen een Salvator zeer
triumphantelick’.
De cyclus vervolgt met de Twaalfjarige Jezus in de Tempel (13) naar ontwerp van
Lambert van Noort. In verschillende taferelen wordt Lucas 2: 41-52 verbeeld: ‘Allen
nu, die Hem hoorden, waren verbaasd over zijn verstand en zijn antwoorden’. Op
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de achtergrond staat, klein weergegeven, de figuur van Johannes de Doper.
Voorwaarde in de opdracht voor dit glas was namelijk dat ‘die hystorie sal wesen
van Jesus onder de doctoren ende Sint Jan gaende in de woestine’ (Kesper,
St.-Janskerk, 1901, I, 6, rekening uit 1559, folio 53 verso). In de schenkersrand knielt
Petrus van Suyren, abt van het norbertijnerklooster Mariënwaard, voor Maria en het
Kind, met onder de Madonna een Satansfiguur.
Dirck Crabeths grootste kunstwerk zijn de drie glazen in de koorsluiting met de
voorstellingen van de hoogtepunten uit het leven van Johannes de Doper, nummers
14, 15 en 16. In glas 14 is de Prediking door Johannes de Doper afgebeeld. In glas
15, voorstellend de Doop van Jezus door Johannes, zien we Jezus op het moment
‘dat Hij opsteeg uit het water... En zie, een stem uit de hemel sprak: Deze is mijn
zoon, de Geliefde, in wie Ik mijn welbehagen heb. Hoort Hem (Mattheus 3: 16, 17
en 17:5). Op de achtergrond staat Johannes die spreekt: ‘Zie het Lam Gods’ (Johannes
1: 29 en 36). Achter de schenker werpt Sint Maarten een gouden muntstuk in de nap
van de bedelaar. In het gebedenboek van de schenker staat, nauwelijks leesbaar: ‘Gij
zijt getuigen van deze dingen’ (Lucas 24: 48).
In glas 16 is het Getuigenis van Jezus over Zichzelf afgebeeld volgens Johannes
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5: 33-37, een voorstelling die bekend is als Jezus' Eerste Prediking. Jezus staat
temidden van de schare die, evenals op glas 14, dorst naar het Woord en gedoopt wil
worden. Aan de overzijde van de Jordaan staat Johannes de Doper die getuigt: Illum
oportet crescere, me autem minui (Hij moet wassen, ik moet minder worden) volgens
het Evangelie van Johannes (3:30). De essentie van het verhaal staat in een tekstband
en het decor is dat van het Hollandse landschap, zoals Dirck het kende in de omgeving
van Gouda. Langs de gehele oever ziet men de mensen uitlopen om gedoopt te
worden. Bij Jezus zijn het er beduidend meer. Ook daarin wordt de Wegbereider
door Christus overtroffen. In de schenkersrand knielen de bisschop van Utrecht, de
proost van Oudmunster, die ook bisschop van Luik was, en de domproost.
Met de glazen 17 (Johannes de Doper bestraft Herodes), 18 (de Vraag vanwege
Johannes de Doper aan Jezus: Zijt Gij het die komen zou?) en 19 (de Onthoofding
van Johannes de Doper) was de cyclus in de kooromgang in 1572 nog niet voltooid.
De Regulierenglazen vormden in de periode van 1581 tot 1934 een logische afsluiting.
Zoals in de kooromgang Johannes de Doper op Jezus wijst die hem overtreft, zo
tonen de transeptglazen dat het Oude Testament wordt overtroffen door het Nieuwe
Testament. Het oudste en voornaamste glas is dat van koning Filips aan de noordzijde,
van Dirck Crabeth (7). Het is twintig meter hoog en verbeeldt twee verhalen, een uit
het Oude, en een uit het Nieuwe Testament. In het bovendeel, de Inwijding van de
Tempel door Koning Salomo, zien we de koning in gebed en uit de stralenkrans rond
de Hebreeuwse letters van Jahveh komt het goddelijk antwoord op een banderol met
de volgende in het Latijn gestelde woorden: Ik heb uw gebed gehoord en indien gij
voor Mijn aangezicht wandelt zoals uw Vader gewandeld heeft, dan zal Ik uw
koningskroon voor altijd bevestigen (I Koningen 9 en II Kronieken 7). In het
middendeel met de voorstelling van het Laatste Avondmaal, vraagt de discipel
Philippus aan Jezus om een teken: Here, toon ons de Vader en het is ons genoeg. Het
antwoord luidt: ‘Philippus, wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien’ (Johannes
14: 8 en 9). In het aureool rond Jezus staat: ‘Zie, meer dan Salomo is hier’ (Mattheus
12: 42). Met dit antwoord wilde Jezus zeggen dat een teken, zoals in de tijd van
Salomo, niet meer nodig is, omdat de Zoon van God zelf op aarde is. De discipel
Philippus wijst naar zijn naamgenoot beneden hem, die in al zijn waardigheid knielend
is afgebeeld. Achter de koning zijn tweede gemalin Mary Tudor, koningin van
Engeland. Onderin het glas bevindt zich een cartouche tussen Justitia en Temperantia.
Op de cartouche wordt vermeld dat Filips de schenker en tevens P(ater) P)atriae),
Vader des Vaderlands, is.
Het pendantglas aan de zuidzijde van Wouter Crabeth werd geschonken door
landvoogdes Margaretha van Parma (23). Hierop is in het bovengedeelte de Offerande
van de Profeet Elia afgebeeld. Hij vraagt in gebed om een teken ‘opdat dit volk wete,
dat Gij, Here, God zijt, en dat Gij hun hart weer terugneigt’ (I Koningen 18: 37). Op
de achtergrond staan zes voorstellingen waarin God zich door Mozes in het Oude
Testament openbaart, met onder andere de Uittocht van het Volk Israël uit Egypte
naar het Beloofde Land. Daaronder, in de Voetwassing, schildert Wouter Crabeth
de verontwaardiging van Petrus: ‘Here, wilt Gij mij de voeten wassen? (Johannes
13: 6). Met de nieuwtestamentische voorstelling wordt het Oude Testament, de Wet
en de Profeten, door het Nieuwe Testament, de Nieuwe Wet, vervuld. In het
schenkersdeel knielt Margaretha. Dit glas werd in 1562 voltooid en enkele jaren
later, na de komst van Alva, zou Margaretha het land verlaten.
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Behalve de hiervoor al genoemde glazen 30 en 31 met de voorstellingen van
respectievelijk Jona en de Walvis en Bileam en de Sprekende Ezel, bevat de oostwand
van het transept nog de Bestraffing van Tempelrover Heliodorus (8) en de
Tempelreiniging (22). Ze werden geschonken door respectievelijk Erik, hertog van
Brunswijk en Lunenburg, grootcommandeur van de Duitse Orde, heer van Woerden
en door prins Willem van Oranje, stadhouder van Holland, Zeeland en Utrecht. De
glazen symboliseren de strijd voor de zuivering van de Kerk. Hiermee werd niet een
zuivering in protestantse zin bedoeld, zoals protestantse uitleggers soms vertelden,
maar een streven naar een grotere devotie binnen de enige Apostolische Kerk. Toen
het glas van de prins in 1568 werd opgeleverd, was hij al in opstand gekomen en
uitgeweken. Het schenkersdeel is toen verwijderd. Mogelijk werd het nooit
aangebracht. De voorstelling die er had moeten staan is bekend uit het vidimus
(Mensing, Raadsel, 1938).
In het oostelijk deel van het schip dateren drie glazen van vóór 1572. Glas 5
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87 Gedeelte van glas 1, de Vrijheid van Consciëntie. De naakte vrouwenfiguur op de triomfwagen
stelt de Vrijheid van Consciëntie voor. Haar linkerhand rust op de bijbel, de rechter op haar hart. De
gewapende vrouw naast haar is zoals de banderol vermeldt: Bescherming des Geloofs. De zegewagen
‘rijdt over’ Tierrannie. De krachten die blijvende vrijheid waarborgen trekken de kar: Liefde,
Gerechtigheit, Eendracht, Getrouwigheit en Standvasticheit. Boven de poort zien we de wapens van
Holland en van prins Maurits, opzij en aan weerskanten die van de 25 steden van Hollands
Zuiderkwartier.

bevat de voorstelling van de Koningin van Scheba die koning Salomo bezoekt volgens
I Koningen 10: 1-13. Het glas werd geschonken door de abdis van Rijnsburg, Elburga
van Boetzelaer, en vervaardigd door Wouter Crabeth. De glazen 6 en 24 zijn van de
hand van Dirck Crabeth. De voorstellingen, respectievelijk Judith onthoofdt
Holofernes uit het Aprocriefe boek Judith en Philippus Predikend, Genezend en
Dopend uit Handelingen, lijken vooral bepaald door de persoonlijke wens van de
schenkers, die beiden gebukt gingen onder zware beproevingen. De gravin van
Aremberg verloor enkele jaren tevoren haar echtgenoot, gesneuveld tegen de Nassaus
in de slag bij Heiligerlee. In haar glas identificeert zij zich met de gelovige en
strijdbare Judith, eveneens een jonge weduwe. In glas 24 zoekt graaf Philippe de
Ligne, die in de slag bij Grevelingen (1558) een dwarslaesie opliep, net als de
invaliden tussen wie hij knielt, hulp en genezing op voorspraak van zijn naamgenoot
(Eck, Philips de Ligne, 1996).

Na de Hervorming
Het westelijk deel van het schip bleef na 1572 ruim twintig jaar blank beglaasd.
Nadat van 1590 tot 1593 het middenschip van de kerk was verhoogd, liet de
vroedschap van Gouda in de lichtbeuk en hoog in de dwarsbeuk glazen met het wapen
van de stad aanbrengen (32-44). Hierna, tussen 1594 en 1604, hebben de nieuwe
machthebbers in Holland, de Staten, de grote Steden en het Hoogheemraadschap van
Rijnland de glasschilderingen voltooid. De stijl van de nieuwe glazen verschilt niet
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veel van die van vóór de Hervorming, maar de thema's zijn wel veranderd. Naast
bijbelse voorstellingen worden nu ook voorstellingen uit de nationale geschiedenis
gekozen. Het is waarschijnlijk dat de kerkmeesters na de Hervorming
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minder invloed hadden op de keuze van de onderwerpen, want de iconografische
samenhang is minder groot dan vóór 1572.
Aan de noordzijde bevinden zich de glazen van de Staten van Holland, van de
twee voornaamste steden en van het Hoogheemraadschap van Rijnland. Deze glazen
hebben over het algemeen profane onderwerpen. Het Statenglas (1) is een allegorie
op de overwinning van de Vrijheid van Consciëntie op de ‘Tierannie’. Het werd
ontworpen door Joachim Uutewael. Het onderwerp is een duidelijke verwijzing naar
Dirck Volckertszoon Coornherts Synodus van der Conscientien Vreyheydt van 1582.
Deze humanistische verhandeling over de geloofsvrijheid was direct van grote invloed
en de Staten van Holland eerden met dit glas in zekere zin degene die had geschreven
‘dat die kercke den Overheydt niet weder, so die oude Pausen deden, onder haer
voeten treden, ende dat d'een kercke d'ander niet en lastere, verdoeme, vervolghe
noch en overweldighe: maer dat alle kercken in vrijheydt ... in eendracht en vreden
neven malcanderen woonen en die politycke vrede niet en verstoren’ (Bonger,
Godsdienstvrijheid, 1954). De wapens van de Staten en steden van Holland, evenals
de tekst in de cartouche (... de Landen zijn gelukkig daar de Deugden regeeren)
benadrukken de taak van de overheid. In dit glas van 1596 staat het wapen van prins
Maurits nog naast dat van de Staten.
Haarlem ging met de Inneming van Damiate (2) terug naar de tijd van de
kruistochten, waarbij de Haarlemmers zich bijzonder zouden hebben onderscheiden.
De strijd tegen de Mohammedanen was actueel in de zestiende eeuw, zowel voor
protestanten als katholieken (Groenveld, Haarlemse Glasschenkingen, 1998).
Dordrecht en het Hoogheemraadschap van Rijnland tonen in hun glazen 3 en 4 de
Hollandse Maagd in haar Tuin, een symbool van welvarendheid, veiligheid en vrede
binnen de grenssteden van Holland (Gelderblom, Hollands Tuin, 1994). De
vrouwengestalten boven in het glas van Dordrecht stellen de Voorzichtigheid en de
Matigheid voor, die aan de onderzijde de Gerechtigheid en de Standvastigheid. De
hoogheemraden van 1594 vermeldden trots dat ‘Willem Roomse Konyng, 18de
Grave van Hollant, in den jare 1255’ een handvest aan het waterschap had verleend.
Aan de zuidzijde bevinden zich glazen van de minder voorname steden. Deze
weerspiegelen meer de nieuwe gereformeerde geest. Delft en Leiden delen op hun
glazen 25 en 26 (het Ontzet van Leiden en het Ontzet van Samaria) aan Gouda mee
dat Gods arm in de historie, zowel in het ontzet van Leiden als in het ontzet van
Samaria meer dan tweeduizend jaar eerder, ‘geensins vercort’ is. De glazen zijn beide
ontworpen door de Leidse kunstenaar en burgemeester Ysaac Claeszoon van
Swanenburg. Prins Willem, wiens beeltenis in het glas dat hijzelf schonk in 1567
(22) ontbreekt, wordt in het Delftse glas als hoofdpersoon opgevoerd met de
burgemeesters van Delft als vertegenwoordigers van de burgerij (Huisman, Neerlands
Israël, 1983 en Ekkart, Swanenburg, 1998)
Amsterdam schonk glas 27 met de voorstelling van de gelijkenis van de Farizeeër
en de Tollenaar, waarmee Jezus nederigheid predikte. Hendrick de Keyser, aan wie
het ontwerp wordt toegeschreven, maakte zijn figuren ondergeschikt aan de
architectuur, waarbij burgerlijke voornaamheid de plaats inneemt van de praal van
vorstelijke hoven (Swigchem, Regiment, 1988 en Ruyven, De Keyser, 1998).
Rotterdam schonk glas 28 met de voorstelling van Jezus en de Overspelige Vrouw.
De boodschap is hier dat vrijspraak aan een zondaar mogelijk is door de liefde van
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Christus. Dit druist in tegen de oudtestamentische regels en ook tegen de opvattingen
van ‘schriftgeleerden en Farizeeën’.
De steden van Hollands Noorderkwartier tonen in hun glas 29 Koning David en
de Christelijke Ridder, een allegorie op de grootsheid van oprecht berouw. Evenals
in de glazen van vóór de Hervorming wordt een verbinding gelegd tussen het Oude
en het Nieuwe Testament. De boodschap luidt dat er een goddelijke beloning is voor
de heerser die zich, zoals Koning David, verootmoedigt en zich, evenals de christelijke
ridder, uitrust met de wapenrusting Gods (Brief aan de Ephesiërs 6). Waar het
pendantglas (1) vooral de verantwoordelijkheid van de overheid weergeeft, legt dit
glas juist de nadruk op de persoonlijke verantwoordelijkheid (Janson, Warfare, 1990
en Janse, Godsdienstig Leven, 1999).

Zeventiende en twintigste eeuw
De glazen uit de zeventiende en de twintigste eeuw vertonen geen iconografische
samenhang meer. Glas 10 met de voorstelling van de Aankondiging van de Geboorte
van Jezus dateert uit 1655 en is in de plaats gekomen van een verdwenen,
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in 1559 ontworpen glas. Het werd ontworpen en uitgevoerd door Daniël Tomberg
en Albert Merinck. In het schenkersdeel zien we naast de wapens van kerkmeesters
en vroedschapsleden van het jaar 1655, het wapen van de schenker van het
oorspronkelijke glas, de abt van het norbertijnerklooster te Berne bij Heusden.
Het schenkersdeel van glas 22 met de Tempelreiniging werd in 1657 aangebracht.
Hierop staan de wapens van vroedschapsleden die in een cartouche blijk geven van
hun verontwaardiging over de katholieke tempelontwijding: ‘Dat de Raad zo uw
priesters en eredienst verwerpt. Dit, Rome, toont elk lid hier door zijn eigen wapen’.
De oranje-appelen herinneren aan de schenker van het bovengedeelte. Evenals glas
10 is het ontworpen en vervaardigd door de Goudse stadsglazenier Daniël Tomberg
(1603-1678).
Glas 28 C bevat de voorstelling van de Herbouw van de Tempel uit 1920. Het
werd geschonken door degenen die van 1901-1920 hadden bijgedragen aan de
restauratie van Schouten. We zien de namen en wapens van initiatiefnemers als
Victor E.L. de Stuers, J.H. van Eeghen en A. Bredius. Het ontwerp voor de herbouw
van de Tempel te Jeruzalem in 516 vóór Christus na de terugkeer van het volk Israël
uit de Babylonische ballingschap (Ezra 5-6) vertoont de kenmerken van de destijds
populaire Art Nouveau. Door nogal wat kritiek, van onder anderen architecten als
W. Kromhout Czn en Jos Cuypers, op de gekozen stijl die niet zou harmoniëren met
de andere glazen, werd het zes jaar na plaatsing vervangen door een meer traditionele
uitvoering, van de hand van dezelfde glazenier, L.J. Knoll, en naar hetzelfde ontwerp
van H. Veldhuis (Hilkhuijsen, Jan Schouten, 1989). Enkele panelen van de
oorspronkelijke art-nouveauversie staan onder het glas opgesteld. Glas 28 B bevat
het Gedenkraam Restauratie Schouten. Afgebeeld zijn de wapens van degenen die
tussen 1920 en 1935 aan de restauratie bijdroegen.
Glas 28 A is Het Bevrijdingsglas van 1947 naar ontwerp van Charles Eyck. Dit
glas werd op initiatief van burgemeester K.F.O. James vervaardigd nadat alle glazen,
die tijdens de oorlogsjaren in veiligheid waren gebracht in de kelders van
kaasboerderijen en later in bunkers, weer terug waren geplaatst (Dolder, Goudse
Glazen, 1995 en Vaandrager, Bevrijdingsglas, 1997). In de top van het glas zien we
temidden van donkere wolken apocalyptische ruiters die dood en verderf zaaien
(Openbaringen 6). De tekst beneden in het glas is ontleend aan het Oude Testament,
aan het lied van Mozes na de verlossing van het volk van Israël uit de Egyptische
slavernij (Exodus 15:13). In de zijpanelen worden de beproevingen van de oorlog
weergegeven. Centraal in het glas geeft een kleurrijke stoet de vreugde van de
bevrijding weer, met in de cartouche het motief: ‘[We] Gedenken hen, die toen het
volk verslagen en machteloos scheen, de vaan der vrijheid hoog hebben gedragen,
door alles heen’, zoals Yge Foppema dichtte (Uit Ongenoemde doden van 13 maart
1941). Net als zijn voorgangers voldeed Charles Eyck met zijn glas aan de voorwaarde
dat het moest passen in het geheel van de Goudse Glazen.
G.J. Vaandrager
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Kapellen, gasthuizen en andere instellingen van liefdadigheid
Afgezien van het Catharina Gasthuis, de Jeruzalemkapel, de Joostkapel en de torens
van Onze Lieve Vrouwe en Barbara, is er niets meer over van de middeleeuwse
gasthuizen en kapellen. Gelukkig is er voldoende archiefmateriaal om een beeld te
kunnen oproepen van deze kerkelijke en charitatieve instellingen. De kapellen, de
gasthuizen en andere instellingen van sociale zorg worden hier in onderlinge
samenhang besproken. De reden daarvoor is, dat de functies van veel middeleeuwse
instellingen, en dus ook van de gebouwen waarin ze waren gevestigd, zowel op het
gebied van de religie als van de sociale en medische zorg lagen. De barmhartigheid
was in niet geringe mate gebaseerd op bezorgdheid voor het eigen zielenheil, een
doel dat men tevens probeerde te bereiken door de fundatie van zielmissen.
Omgekeerd werd aan de stichting van een altaardienst niet zelden een werk van
liefdadigheid verbonden. Er was vrijwel geen instelling van caritas zonder altaar met
bijbehorende misverplichtingen. Elk gasthuis kreeg vroeg of laat zijn eigen kapel of
vormde daarmee een geheel. Maar de stad kende toch ook enkele gebedshuizen
zonder taak op het gebied van de sociale zorg.
Het Catharina Gasthuis aan de Oosthaven is de oudste instelling: het bestond al
aan het begin van de veertiende eeuw. De andere godsdienstige instellingen

88 De kapel van het Catharina Gasthuis gezien vanaf de Janskerkstoren in 1997.
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ontstaan pas vanaf het laatste kwart van die eeuw en in de daarop volgende eeuw.
Maar aan het begin van de zestiende eeuw ontstaan er geen nieuwe charitatieve
stichtingen meer, met uitzondering van het Willem Vroesenhuis.
Wil men de ontwikkelingen in de periode 1380-1572 in grote trekken
karakteriseren, dan specialiseren de zorginstellingen zich in toenemende mate, terwijl
het aantal cultusplaatsen in de stad toeneemt. Om met dit laatste te beginnen: in de
stad werden verschillende kapellen gesticht, zodat op den duur elke Gouwenaar de
mogelijkheid had om binnen 150 meter van zijn woonhuis de mis bij te wonen, mits
de kloosterkapellen worden meegerekend. Dit gold ook voor de buurten buiten de
stad, zoals die aan de landzijde van de Dijkspoort rondom de kapel van Sint Olevaer
en die buiten de Potterspoort rondom de Lazaruskapel. Deze decentralisatie liet
overigens de dominante positie van de Sint Janskerk als enige parochiekerk onverlet.
Daar vervulde men de paasplicht en alleen daar konden kinderen worden gedoopt.
En de meeste Gouwenaars lieten er zich ook begraven. Van de niet-kloosterlijke
kapellen verwierven alleen de Lazaruskapel en de kapel aan de Nieuwehaven het
begraafrecht.
De taken van het Catharina Gasthuis waren aanvankelijk veelomvattend, zoals de
herberging van vreemdelingen en de dienstverlening aan hulpbehoevenden uit de
eigen bevolking. Voor de kleinere gasthuizen kan dat ook hebben gegolden, maar
zeker is dit niet. Het is wel bekend dat twee stichtingen sterk gespecialiseerd waren.
Het Sint Joost Gasthuis was speciaal opgericht ten behoeve van de zakkendragers
en het in 1394 gestichte Leprooshuis was er voor de melaatsen. Dat juist de melaatsen
als eersten een aparte behandeling kregen verbaast niet: ook in andere steden in de
Nederlanden zette men deze onaanraakbaren vroegtijdig buiten de poort
(Kossmann-Putto, Armen- en ziekenzorg, 1982, 263-264). Vanaf de tweede helft
van de vijftiende eeuw kregen de bestaande instellingen specifiekere taken of er
kwamen nieuwe stichtingen voor nieuwe groepen behoeftigen. Het Noodgods Gasthuis
en het Catharina Gasthuis verdeelden hun werkzaamheden op het gebied van de
opvang van vreemdelingen zodanig, dat in het eerstgenoemde de vrouwen en in het
tweede de mannen werden ondergebracht. Voor arme jonge klerken die bij de
collatiebroeders en aan de stadsschool studeerden stichtte de Goudse elite het Arme
Fraterhuis. Aan behoeftige oude vrouwen uit de eigen stad werden kost en inwoning
geboden in het Elisabeth Gasthuis. Eerder al waren enkele hofjes met vrijwoningen
ontstaan, nog een vorm van bejaardenhuisvesting, zij het niet altijd van
bejaardenverzorging. Wezen vielen onder het toezicht van het stedelijk college van
parochiële armzorgers, de Heilige Geestmeesters. Vanouds hielden dezen vanuit het
Heilige Geesthuis uitdelingen van turf en brood aan behoeftige stadgenoten, maar
tegen 1500 richtten ze het Heilige Geesthuis in als weeshuis, een bestemming die op
den duur alle andere functies van deze instelling zou overvleugelen.
De tendens tot specialisering zette zich voort in de zestiende eeuw, en wel in een
gestaag tempo tot aan de Opstand. Gedurende epidemieën wordt zo nu en dan tijdelijk
een pesthuis ingericht, onder andere in 1534 bij de cellebroeders; een definitieve
inrichting zou pas in de zeventiende eeuw tot stand komen. Voor de krankzinnigen,
de ‘dullen’, worden aparte voorzieningen getroffen, eerst in de Tiendewegspoort,
later onder het Catharina Gasthuis. In 1514 zijn er plannen tot de aanleg van een
tuchthuis met het oog op de asocialen in de stad (Informacie 1514, 380). Maar dit
plan is pas een eeuw later tot uitvoering gekomen. In het midden van de zestiende
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eeuw worden het Oudemannenhuis en enkele armenscholen gesticht, waarbij de
armenscholen slechts kort bestonden. In de jaren kort na de Opstand ontstond ten
slotte het college van Aalmoezeniers, dat was belast met de armenzorg onder de in
de stad verblijvende niet-poorters. Ze stichtten een tweede weeshuis, naast het door
het Heilige Geestcollege opgerichte burgerweeshuis.
Overigens betekende deze toenemende specialisatie niet in alle opzichten een
verbreding van het terrein waarop de naastenliefde zich bewoog. De meeste
instellingen gingen zich exclusief op de eigen Goudse bevolking richten. Gastvrijheid
voor hulpbehoevende vreemden was een deugd die sleet onder druk van de misère
waarmee de stad aan het eind van de middeleeuwen te kampen had. Aan de grote
toestroom van bedelende vreemdelingen werd in Gouda, maar ook in andere steden,
paal en perk gesteld. Niet-hulpbehoevende passanten konden, mits deugdelijk
geregistreerd, in herbergen overnachten. Voor de gasthuizen lag hier niet meer zo'n
belangrijke taak. Verschillende instellingen richtten zich steeds meer op proveniers:
min of meer bemiddelde stadgenoten die, op leeftijd gekomen, tegen
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betaling van een bedrag ineens kost en inwoning kochten in een gasthuis. De bij
verschillende gasthuizen gebouwde ‘cameren’ zullen eveneens door deze categorie
uit de bevolking zijn bewoond.
Er was nog een ontwikkeling die in de zestiende eeuw het karakter van de
charitatieve instellingen veranderde. Verschillende van de in de vijftiende eeuw door
gilden en particulieren gestichte gasthuizen hadden bij gebrek aan middelen moeite
hun taak te blijven vervullen. Ze hadden niet genoeg steun onder de bevolking,
schenkingen en legaten vloeiden toe aan stichtingen die meer aan eigentijdse behoeften
voldeden, zoals het Weeshuis, het Oudevrouwen- en later het Oudemannenhuis. De
kleine gasthuizen konden geen gelijke tred houden met de verbeteringen in de
medische outillage van het Catharina Gasthuis. Deze ontwikkeling deed zich op
vergelijkbare manier voor in andere Noord-Nederlandse steden (Kossmann-Putto,
Armen- en ziekenzorg, 1982, 263). De gasthuizen kwijnden weg en de gebouwen
werden niet meer onderhouden, maar hun altaren werden wel gehandhaafd.
De Opstand van 1572 en volgende jaren bespoedigde de sanering van de
charitatieve instellingen: in dit opzicht vond dus een versnelling van een al bestaande
trend plaats. De Opstand had eveneens grote gevolgen voor de openbare viering van
de eredienst. De Sint Janskerk bleef over als enige plaats waar de toegestane, de
hervormde godsdienst mocht worden uitgeoefend. De vele kapellen, in de kloosters
en daarbuiten, verloren hun functie. Centralisatie kwam in de plaats van de
decentralisatie in de voorafgaande periode. Uiteraard vormden de schuilkerken van
katholieken en andersdenkende protestanten een tegenbeweging, maar de
middeleeuwse kapellen vonden geen voortzetting in de schuilkerken van de Nieuwe
Tijd.
Enkele kapellen kregen een nieuwe bestemming, hetzij een semi-openbare, zoals
de Sint Joostkapel, die als turfschuur werd ingericht, en de Jeruzalemkapel, waar de
aalmoezeniers kantoor gingen houden, hetzij een particuliere, zoals de Barbarakapel.
Kapeltorens bleven bewaard als dragers van klokken, maar voor de meeste kapellen
betekende de religieverandering het einde. De meeste instellingen van sociale zorg
verlieten hun oude gebouwen en vestigden zich in de vrijgekomen kloosters, die
blijkbaar in een betere bouwkundige staat verkeerden dan de gasthuizen. Het
Leprooshuis, dat uit de voorstad moest verdwijnen, kwam na omzwervingen in het
voormalige Mariaklooster terecht. Het Heilige Geestweeshuis werd verplaatst naar
het convent van de collatiebroeders en het Elisabeth Gasthuis naar dat van Maria
Magdalena. Dit laatste klooster zou ook het pesthuis gaan huisvesten. Het nieuwe
weeshuis van de aalmoezeniers kwam op het terrein van het Margarethaklooster en
het tuchthuis kwam in het opgeheven Catharinaklooster. Zo konden verschillende
kloostergebouwen hun voortbestaan rekken, wat ten koste ging van de gebouwen
die door de zorginstellingen werden verlaten. Een uitzondering vormde het
Oudemannenhuis dat zijn grootste uitbreiding nog moest krijgen.

Sint Catharina Gasthuis
Het Catharina Gasthuis te Leiden is door C. Ligtenberg (Armezorg, 1908, 55)
gekarakteriseerd als een ‘klomp van gebouwen’. Dat kan ook worden gezegd van
het Goudse Gasthuis. Het complex ontstond aan de Oosthaven en ontwikkelde zich
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vandaaruit hoofdzakelijk in achterwaartse richting. In de zestiende eeuw ging ook
een deel van de Molenwerf ertoe behoren. Doordat de vroegste onderdelen van het
complex in de loop der tijd zijn vervangen, bevinden de oudste bewaarde bouwdelen
- afgezien van de kapel - zich nu juist in het achterste stuk op de Molenwerf.
Hoewel hierover geen directe overlevering bestaat, is het niet onwaarschijnlijk
dat de stadsheren uit het huis Van der Goude bij de stichting van het gasthuis
betrokken waren. Er zijn verschillende argumenten die daarvoor pleiten. Een daarvan
is de centrale ligging van het Catharina Gasthuis. Elders liggen gasthuizen, in verband
met hun functie als opvanghuis voor passanten, vaak bij een stadspoort. Het Goudse
gasthuis bevindt zich in het stadshart, niet ver van de Hof van de heren Van der
Goude, in de onmiddellijke nabijheid van de parochiekerk die ooit hofkapel was,
tegenover de Voorhofstede (Visser, Stadscentrum, 1996) en aan de Haven die door
diezelfde heren Van der Goude is gegraven. De grond waarop de oudste kern van
het gasthuis zich bevindt is tijnsvrij, in tegenstelling tot de omliggende percelen
waarvoor wel ‘herentijns’ moest worden betaald (Visser,
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Stadscentrum, 1996). In de rekeningen van de graven van Blois, de rechtsopvolgers
van de heren Van der Goude, bevinden zich vanaf het jaar waarin ze zijn bewaard
(1358) betalingen ten behoeve van de gasthuispriester. Tot de vroegste begunstigers
van het gasthuis behoren enkele personen uit de familie De Witte, een (vermoedelijke
onechte) zijtak van het huis Van der Goude; en in 1351 - misschien al in 1336 - was
Pieter de Witte priester van het gasthuis (Geselschap, Regesten gasthuizen, 1962, 1,
2 en 7. Geselschap, Regesten Sint Janskerk, 1961, 18).
Wanneer in de veertiende eeuw de bronnen talrijker worden, blijkt duidelijk dat
de stad het gasthuis onder haar hoede heeft genomen. In 1388 besluit de raad om
jaarlijks bij de raadswisseling een comité te vormen, bestaande uit een lid van de
oude en een van de nieuwe raad, om toezicht te houden op het gasthuis: vermoedelijk
het begin van het college van gasthuismeesters (Bik, Medisch leven, 1955, 153).
Het gasthuis had vanaf het begin een veelzijdige taak. De belangrijkste taak was
ongetwijfeld de opvang van vreemdelingen en passanten: dit is de gehele
middeleeuwen door zo gebleven. In de veertiende en ook nog in de vijftiende eeuw
viel een deel van de zorg voor de Goudse armen aan het gasthuis toe. Zo ontvangt
het gasthuis in 1350 van een particulier een gift van acht pond om de armen te
schoeien. Nog in 1433 drukt op de gasthuismeesters de verplichting om niet alleen
aan de zieken maar ook aan de armen brood uit te delen. Hun werk op dit terrein
verminderde echter vanaf het moment (1391) dat een apart college voor de armenzorg,
de Heilige Geestmeesters, werd ingesteld. Vanouds hoorde ook ziekenverpleging tot
de taken van het gasthuis. In 1391 moeten de nieuw ingestelde Heilige Geestmeesters
onder meer aan de zieken in het gasthuis uitdelingen doen. Van de fundatie uit 1426
van meester Govaert Sonderdanck voor distributies van wijn profiteert ook het
‘grote(n) gasthuys des dair veel zieck sijn’ (Bik, Medisch leven, 1955, 539 en 541.
Geselschap, Weeshuis, 1970, nummer 21, folio 15 en folio 41 verso).
Een andere categorie bewoners van het gasthuis werd gevormd door de proveniers,
bejaarden die zich door betaling van een geldbedrag ineens voor de rest van hun
leven kost en inwoning in het gasthuis verschaften. We vernemen voor het eerst van
hun bestaan in 1408, wanneer de gasthuismeesters in samenspraak met het
stadsbestuur het aantal proveniers tot vier beperkt. Pas als een provenier overlijdt
mogen ze, na toestemming van de vroedschap, een nieuwe aannemen, die dan
minstens het forse bedrag van 90 nobel moet neertellen. In hetzelfde jaar 1408
ontvangt Roelof Hilsberghe, de bouwmeester van de Sint Jan, een ‘prove’ in het
gasthuis: hij zal niet één van de vier betalende proveniers zijn geweest maar zijn
‘prove’ gratis hebben gekregen van het stadsbestuur als ‘miserabel persoon’ of als
dank voor zijn diensten als bouwmeester. Zijn situatie was dus misschien gelijk aan
die van meester François, die in 1509 als nieuwe organist van de Sint Janskerk wordt
aangenomen en omdat hij een miserabel persoon is, onderdak ontvangt in het gasthuis
en daar op gelijke voet met de priesters wordt behandeld (Bik, Medisch leven, 1955,
158-164 en 460. Geselschap, Regesten gasthuizen, 1962, 238. Geselschap, Gasthuizen,
1966, nummer 544, folio 36 verso).
Gedurende de vijftiende eeuw wordt paal en perk gesteld aan de toeloop van
armlastige vreemdelingen naar Gouda. In 1447 laat de baljuw een kaak maken voor
de vele landlopers en spekhalers die het Goudse gasthuis plegen te bezoeken (Bik,
Medisch leven, 1955, 158). In het in 1488 in gebruik genomen keurboek treffen we
een verbod voor particulieren aan om vagebonden en spekhalers in huis te nemen:
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de mannen moeten hun intrek nemen in het Catharina Gasthuis, de vrouwen in het
Noodgods Gasthuis, maar hun verblijf wordt beperkt tot één nacht in de zomer en
twee in de winter (Rollin, Rechtsbronnen, 1917, 94). In de zestiende eeuw worden
dergelijke restricties herhaald (Rollin, Rechtsbronnen, 1917, 324-325, 335 en 358).
Vermoedelijk werden al heel vroeg pestlijders in het gasthuis ondergebracht, maar
vóór 1500 hebben we daarover geen berichten. Natuurlijk bracht dat grote problemen
met zich mee. In de zestiende eeuw deed het stadsbestuur dan ook pogingen een
pesthuis te stichten. Een definitieve oplossing werd niet bereikt: blijkbaar was voor
het armlastige stadsbestuur de verleiding groot om, zodra de pestgolf wegebde, de
schaarse middelen weer voor een ander doel te gebruiken. In 1513 wordt betaald
voor dakbedekking van een huis (ergens in de stad) dat het stadsbestuur heeft
aangekocht om als pestilentiehuis te dienen. Maar vijf jaar later krijgen de tresoriers
alweer opdracht om uit te zien naar een geschikt pesthuis, terwijl tegelijk wordt
besloten om voor dit pesthuis een collecte te houden.
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Inderdaad wordt nog in datzelfde jaar 1518 overgegaan tot de aankoop van drie
cameren en erven aan de dam bij de Nieuwehaven, aan de rand van de stad. Maar
een pesthuis komt niet tot stand, en in 1527 besluit de vroedschap om op het terrein
aan de Nieuwehaven de nieuwe schuttersdoelen in te richten (Rollin, Rechtsbronnen,
1917, 557. Bik, Medisch leven, 1955, 108).
In 1533 vinden onderhandelingen plaats tussen de stad en de pater van de
cellebroers - de pestverplegers bij uitstek - over de bouw van een pesthuis bij het
Cellebroersconvent en op het daarnaast gelegen Heilige Geesterf. Misschien was het
in 1534 achter het convent aan de stadsvest gebouwde huisje bedoeld als pesthuis.
In ieder geval heeft het dan niet lang gefunctioneerd, want in 1542 wordt besloten
tot de bouw van een pestilentiehuis op het terrein van het Catharina Gasthuis. Hieruit,
en uit het vervolg van de geschiedenis, mag worden opgemaakt dat de verpleging
van pestlijders tot de taken van het gasthuis werd gerekend (Rollin, Rechtsbronnen,
1917, 579. Bik, Medisch leven, 1955, 176. Taal, Kloosters, 1960, 70 en 156).
In 1546 blijkt er een pesthuis te zijn, want in de grote ordonnantie van het gasthuis
werd toen bepaald dat de oude mannen en vrouwen die er verbleven, verplicht waren
aan tafel te komen in het pestilentiehuis of waar de tafel dan ook maar werd opgediend
(Geselschap, Gasthuizen, 1966, nummer 574. Bik, Medisch leven, 1955, 554-557).
In de jaren waarin de pest woedde, schroomde men niet het pesthuis voor andere
doeleinden te gebruiken. We vernemen van ouden van dagen die het gasthuis
bevolken. Het gaat niet alleen om proveniers, maar ook om ouderen die in zieke
toestand in het hospitaal worden gebracht en die, als ze herstellen, er niet meer uit
te verwijderen zijn.
De kwestie van een apart pesthuis sleepte ook in de tweede helft van de zestiende
eeuw nog. In 1574 ontvingen de gasthuismeesters de inkomsten van het Maria
Magdalenaconvent (met de schulden en met de verplichting om de overblijvende
conventualen te onderhouden) op voorwaarde dat ze op het voormalige kloosterterrein
een pesthuis zouden stichten. Omdat deze periode voor het gasthuis financieel erg
moeilijk was, duurde het nog veertig jaar voordat aan deze voorwaarde kon worden
voldaan. Pas de opbrengst van de in 1609 gehouden loterij stelde de gasthuismeesters
in staat een pesthuis te bouwen (stadsarchief, Doos Algemeen Rijksarchief: Goudse
kloosters. Bik, Medisch leven, 1955, 110-111).
Uit de zestiende eeuw zijn diverse berichten over moeilijkheden met andere soorten
hulpbehoevenden bewaard gebleven. Eén daarvan betrof de lijders aan ‘pokken’,
waaronder we wel syfilis zullen moeten verstaan (Van Lieburg, De syfilitische patient,
1982, 160). In 1533 confereren de gasthuismeesters, de Heilige Geestmeesters en de
leproosmeesters over de vraag wie de kosten moet dragen voor de met pokken
besmette personen die in het Leprooshuis worden ondergebracht. In 1538 wordt de
zaak zo geregeld, dat het Leprooshuis de pokkenlijders blijft opvangen, maar met
wekelijkse subsidie van het gasthuis en het Heilige Geesthuis. Enige tijd later, in
1571, ontstaat een geschil tussen het gasthuis en het Heilige Geesthuis over de
nalatenschap van degenen die in het gasthuis overlijden en kinderen nalaten die in
het Heilige Geestweeshuis worden opgenomen. De vroedschap besluit dan dat in
dergelijke gevallen de nagelaten goederen niet naar het gasthuis gaan, maar naar het
weeshuis. De alimentatie van de ‘innocenten’ (verstandelijk gehandicapten) komt
ook voor rekening van de Heilige Geestmeesters. In de zestiende eeuw werd ook de
verpleging van de ‘dullen’ (krankzinnigen) in handen van de gasthuismeesters gesteld.
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Nog omstreeks 1520 werden voorzieningen aangebracht aan een stadspoort ‘dair die
dulle luyden leggen’: vermoedelijk de Tiendewegspoort. Van wanneer de bekende
dolcellen onder het koor van de gasthuiskapel dateren, is niet precies bekend (Rollin,
Rechtsbronnen, 1917, 624. Bik, Medisch leven, 1955, 88, 169 en 445. Geselschap,
Oud Archief, 1965, nummers 1178 en 1179).
Bij deze veelheid van taken spreekt het vanzelf dat er in het gasthuis veel geld
omging. Al in de veertiende eeuw vinden we een groot aantal renten vermeld die,
vaak met specifieke voorwaarden, aan het gasthuis werden gegeven. Voor het jaar
1433 berekende Bik de jaarlijkse inkomsten uit renten op huizen en landerijen op
ruim 322 pond. De legger van dat jaar vermeldt niet minder dan 317 posten (Bik,
Medisch leven, 1955, 190. Geselschap, Gasthuizen, 1966, nummer 545). Ter
vergelijking: het Heilige Geestgasthuis in Zwolle ontving in 1430 renten tot een
bedrag van 30 pond uit 61 posten (Habermehl, Heilige-Geestgasthuis te Zwolle,
1980). Behalve renten op huizen en tuinen bezat het gasthuis ook zelf landerijen,
onder andere in de ‘Gasthuiscamp’ (ten noorden van de stad aan de Bloemen-
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daalseweg). In 1429 schonk het stadsbestuur de inkomsten uit de havenkraan aan
het gasthuis - met de verplichting om die inkomsten zelf te innen - en uit de
stadssteenplaats buiten de Dijkspoort (Bik, Medisch leven, 1955, 152 en 458). In
1561 verwierf het gasthuis een aandeel in het hofstedengeld. In deze periode was het
Catharina Gasthuis door de verplichtingen jegens de vele armen en hulpbehoevenden
in de stad in financiële moeilijkheden geraakt. Dat gold trouwens ook voor de andere
gasthuizen in de stad. Na het uitbreken van de Opstand werden daarom de goederen
en inkomsten van de gasthuizen van Catharina en Elisabeth samengevoegd (1573).
Een jaar later werden de inkomsten mét de verplichtingen van het Maria
Magdalenaklooster aan het gasthuis gegeven (Bik, Medisch leven, 1955, 192 en
464-465. Geselschap, Gasthuizen, 1966, nummer 91).
De moeilijkheden die met de bouw van het pesthuis samenhingen zijn hiervoor al
ter sprake gebracht. In 1609 hield men een loterij ten behoeve van het Oude
Mannenhuis en het gasthuis - en dus indirect ook ten bate van het pesthuis. De
opbrengst van deze loterij gaf de gasthuismeesters de middelen om de instelling te
reorganiseren en een pesthuis op het terrein van Maria Magdalena te stichten (Bik,
Medisch leven, 1955, 110-111). In de loop van de zeventiende eeuw verbeterde de
financiële toestand van het gasthuis, zoals blijkt uit de bouw van het Regentengebouw
aan de Oosthaven.

De gasthuiskapel
In het gasthuis werd de mis altijd al door een eigen priester bediend. In 1336 is sprake
van ‘heer Peter de paap van het gasthuis’ (Geselschap, Regesten gasthuizen, 1962,
7). In 1350 wordt een altaar vermeld in een legaat waarin naast de bedienaars van
enkele altaren in de Sint Janskerk ook die van het altaar in het gasthuis wordt bedacht
(Geselschap, Regesten Sint Janskerk, 1961, 16). Bij de grote stadsbrand van 1361
zal ook het gasthuis in de as zijn gelegd. Hoe dit ook zij, in 1367 wordt het
gasthuisaltaar opnieuw ingewijd. Bij die gelegenheid wordt voor het eerst Sint
Catharina als beschermheilige genoemd. De wijbisschop zegt aan degenen die de
mis in het gasthuis bijwonen of er een schenking aan doen, veertig dagen aflaat toe
(Geselschap, Regesten gasthuizen, 1962, 109. Bik, Medisch leven, 1955, 151 en
155).
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Na de stadsbrand van 1438 en het herstel van de verwoestingen, worden in 1443
verschillende altaren in de stad opnieuw ingewijd, waaronder één ‘in domo infirmorum
hospitalis Beate Katherine’ (in het ziekenhuis van het Sint Catharina Gasthuis)
(Geselschap, Regesten Sint Janskerk, 1961, 366). Enkele jaren later, in 1447, is
sprake van misvieringen op een altaar in het ‘siekhuys, daer die siecken bedde vast
leggen’ (Bik, Medisch leven, 1955, 541). En in 1463 wordt afgesproken dat de
collatiebroeders elke dinsdag de mis zullen opdragen voor de zieken boven in het
gasthuis (Taal, Kloosterarchieven, 1957, 528). Uit deze gegevens blijkt, dat er dan
nog geen sprake is van een aparte kapel: het altaar staat opgesteld in de ziekenzaal
van het gasthuis. De rol van de collatiebroeders moet worden begrepen tegen de
achtergrond van een maatregel die het stadsbestuur in 1408 had genomen: na de dood
van de toenmalige gasthuispriester zou geen opvolger meer worden benoemd (Bik,
Medisch leven, 1955, 158-159). Voor de misviering in de ziekenzaal was men
sindsdien afhankelijk van priesters van buiten de instelling.

90 Langsdoorsnede van de Gasthuiskapel (André Viersen).
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Vermoedelijk is aan die situatie een eind gekomen in 1474. In ieder geval verleende
de pastoor in dat jaar toestemming tot de bouw van een aparte kapel bij het gasthuis,
en in later jaren vinden we weer regelmatig gasthuispriesters vermeld (Geselschap,
Regesten gasthuizen, 1962, 421 en 423. Bik, Medisch leven, 1955, 160-161). Het is
niet duidelijk of de kapel in haar huidige gedaante in één keer tot stand is gekomen
gebracht. Er zijn aanwijzingen dat we met twee bouwfasen rekening moeten houden,
al kunnen deze elkaar wel snel zijn opgevolgd: de merkwaardige knik die de lengteas
maakt bij de overgang van schip naar koor en de verspringing van de muur op dezelfde
overgang. In dat geval moet het onderkelderde koorgedeelte het oudst zijn. Een
nauwkeurige datering op basis van bouwkundige elementen is moeilijk omdat de
kap later is vernieuwd, terwijl aan de buitenzijde veel metselwerk en dagkanten van
de vensters uit de negentiende eeuw stammen. Het poortje dat de kapel met het Ruim
verbindt, is vermoedelijk pas bij een recente restauratie aangebracht.
De kapel heeft bijna een eeuw dienst kunnen doen in overeenstemming met haar
oorspronkelijke doelstelling. Volgens een latere overlevering heeft de gasthuiskapel
in de periode na de grote kerkbrand van 1552 tijdelijk taken van de Sint Janskerk
overgenomen, zoals de viering van allerlei memoriediensten (Kroniek: Stadsarchief,
Legaat Kemper, VI, 4, folio 95). Op 8 juli 1572 werd de eerste calvinistische eredienst
in de gasthuiskapel gehouden, tegelijk met die in de kapel op de Nieuwehaven. Later
in dat jaar moest de gasthuiskapel als noodhospitaal worden ingericht. (Kesper,
Vroedschap, 1902, 397-400. Van der Kraats en Smit, Mededeelingen, 1943, 130-131).

De gasthuisgebouwen
Er zijn te weinig gegevens om een gedetailleerde reconstructie van de middeleeuwse
bouwgeschiedenis van het gasthuiscomplex te maken. Pas vanaf de zeventiende eeuw
is het aan de hand van bewaard gebleven bestekken mogelijk de verschillende
verbouwingen in grote lijnen te volgen. Dat de oorsprong van het gasthuis aan de
Oosthaven moet worden gezocht, staat wel vast. Behalve de hiervoor al genoemde
argumenten beschikken we over een notitie uit 1382, waarin met zoveel woorden
wordt gesproken over het ‘gasthuis aan de Oosthaven’ (Bik, Medisch leven, 1955,
557-558). De breedte van het betreffende perceel kennen we niet. In de lengte zal
het zich hebben uitgestrekt tot aan de gracht van de Molenwerf. In de vijftiende eeuw
vindt tweemaal uitbreiding aan de Oosthaven plaats: in 1441 aan de noordzijde van
het oorspronkelijke perceel, in 1451 in zuidelijke richting (Geselschap, Gasthuizen,
1966, nummer 545 folio 51 en 53. Kesper, Rechterlijke Archieven, 1951, nummer
318 folio 5 verso). In die tijd moet het gasthuis al even breed geweest zijn als
tegenwoordig (op het kadastrale minuutplan de percelen C 208 en 207).
Merkwaardig is dat de gasthuismeesters, samen met de kerkmeesters, in 1451 twee
huizen en erven aan de Molenwerf van de hand deden: blijkbaar hadden zij deze
percelen in handen gekregen door een schenking of testament, maar konden ze er
toen niets mee beginnen (Kesper, Rechterlijke Archieven, 1951, nummer 318 folio
2). Maar vanaf 1490 breidde het gasthuisterrein zich stelselmatig in deze richting
uit, over de gracht in het noordwestelijke kwadrant van de ronde Molenwerf. Hier
werden in 1490, 1509, 1517 en 1542 huizen aangekocht met de bijbehorende
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achterliggende percelen over de volle diepte vanaf de straat van de Molenwerf tot
aan de gracht langs het kerkhof van de Sint Janskerk (Achter de Kerk). Daarmee was
ook de uitbreiding in oostelijke richting compleet (Kesper, Rechterlijke Archieven,
1951, nummer 319 folio 154, nummer 321 folio 22 en 103 verso, nummer 325 folio
43 verso).
Onduidelijk is nog wanneer het terrein ten noorden en noordoosten van het koor
van de kapel (de tegenwoordige museumtuin) bij het gasthuis is gevoegd. Al
omstreeks 1340 grenst het gasthuisterrein aan de gracht die aan de zuidzijde van de
Sint Janskerk langs loopt (Rollin, Rechtsbronnen, 1917, 37 nummer 5). In de zestiende
eeuw liggen hier aan de gracht van de Molenwerf nog enkele particuliere huizen, die
in de transportregisters soms worden aangeduid als liggend ‘ten noorden van het
gasthuis’, maar in 1562 ook als gelegen ‘naest after’ het gasthuis (Kesper, Rechterlijke
Archieven, 1951, nummer 328 folio 104. Matthijs, Oud Kadaster, 1993: Molenwerf
/ Achter de Kerk). Het is waarschijnlijk dat toen al het gebouw C 207 (bis) tot het
gasthuiscomplex behoorde. Dat was zeker het geval in 1598, toen bij de verkoop van
het woonhuis ‘De vergulde pauw’ (C 210-211, thans Oosthaven 7/8) de achtergrens
daarvan werd aangeduid als ‘de beyert van
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tgasthuis’ (Kesper, Rechterlijke Archieven, 1951, nummer 335 folio 165 verso,
nummer 344 folio 82). De meest plausibele verklaring is dat dit het terrein ten noorden
van het oudste gasthuis is, dat er in 1441 werd bijgevoegd - maar voor de
tussenliggende 150 jaar ontbreekt ons een precieze vermelding. Tussen het huis
Oosthaven 7/8 en het gasthuis liep een zijl met een gang ernaast waarvoor in 1621
de toenmalige eigenaar van het pand een contract sloot met de gasthuismeesters. De
huiseigenaar mocht de gang en de zijl, die liep ‘uytte Haven oostwaerts op tot voor
aen den beijert’, mede gebruiken, maar moest de zijl dan ook voor de helft in
onderhoud nemen (Bik, Medisch leven, 1955, 459). De zijl liep overigens niet dood
op de beierd, maar ging er met een duiker onderdoor en vormde zo een verbinding
met de Haven en het water rond de Molenwerf. Volgens Sloof is deze waterverbinding
al omstreeks 1400 aangelegd om een waterrad aan de Molenwerf in beweging te
zetten (Sloof, Duikers, 1988, 26).
De oudste stadsrekening, die dateert van 1437, vermeldt een betaling aan de
gasthuismeesters voor een tegeldak: een aanwijzing dat er toen werd gebouwd
(Heinsius, Stadsrekening, 1904, 320). Dit was een jaar voor de grote stadsbrand. Tot
deze bouwcampagne zal ook de noordwaartse uitbreiding van 1441 hebben behoord.
Hierboven werd al verondersteld dat het daarbij ging om de beierd, de grote,
verwarmde zaal waar de passanten werden ondergebracht. In dit verband is het
frappant dat enkele jaren later maatregelen tegen een te grote toeloop van vagebonden
moeten worden genomen. In 1443 was de herbouw zo ver gevorderd, dat het altaar
in de ziekenzaal - bij de zieken ‘boven’ in het gasthuis (1463) - kon worden gewijd.
Waarschijnlijk betreft dit het gebouw dat in 1475 als het ‘gasthuus huus’ wordt
aangeduid en dat toen zuidwaarts direct aan woonhuis Oosthaven 11/12 (kadastraal
C 205/6) grensde (Kesper, Rechterlijke archieven, 1951, nummer 319 folio 37). Het
zou wel eens het hoofdgebouw van het complex kunnen zijn geweest. Bij
restauratiewerkzaamheden in 1997 werden onder het zeventiende-eeuwse
Regentengebouw enkele muurdelen van een voorganger gevonden. Pleistersporen
maken het mogelijk daarin een binnen- en een buitenzijde te onderscheiden. Het
formaat van de stenen wijst op de veertiende eeuw, maar de manier waarop ze in het
metselwerk zijn opgenomen maakt aannemelijk dat ze zijn hergebruikt. Mogelijk
gaat het dus om het in 1475 vermelde ‘gasthuus huus’, of in ieder geval om een deel
van het na de brand van 1438 herbouwde complex. Bij de herinrichting van het
Regentengebouw na de restauratie zijn voorzieningen getroffen om de muurresten
voor bezoekers zichtbaar te houden.
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De stichting van de kapel zal in of kort na 1474 hebben plaats gevonden, het jaar
waarin de pastoor er toestemming voor gaf. Omdat bij die gelegenheid niets blijkt
van een uitbreiding van het terrein aan de Oosthaven, moeten een of meer andere
gasthuisgebouwen voor de kapel hebben plaatsgemaakt. Vermoedelijk was dat de
gasthuisboerderij. Voorafgaande aan de bouw van de kapel, in 1473, hadden de
gasthuismeesters namelijk een perceel aan de Kleiweg gekocht (kadaster C 854,
thans Kleiweg 82) en later, in 1513, breidden ze hun bezit aan de Kleiweg nog wat
uit in noordelijke richting. In die periode blijkt daar de ‘bouwerie’ van het gasthuis
te zijn geweest (Kesper, Rechterlijke Archieven, 1951, nummer 319 folio 19 verso,
nummer 321 folio 64 verso - 66 verso en 84 verso. Matthijs, Oud Kadaster, 1993:
Kleiweg). De verplaatsing van de boerderij van de Oosthaven naar de Kleiweg zou
kunnen verklaren hoe men op het smalle terrein aan de Oosthaven ruimte heeft weten
te scheppen voor de kapel.
In de jaren negentig van de vijftiende eeuw zijn er aanwijzingen voor een volgende
bouwcampagne. Na de aankoop van een eerste pand aan de overzijde van de gracht
van de Molenwerf vindt er in 1495 een verbouwing plaats, getuige een gevelsteen
met dat jaartal die nog door De Lange van Wijngaerden werd aangetroffen in een
‘lange zaal met bedden’, de tegenwoordige stijlzalen (De Lange van Wijngaerden,
Beschrijving, III, 1879, 111).
Het in 1542 gebouwde pestilentiehuis kreeg blijkens een post in de stadsrekeningen
(Geselschap, Oud Archief, 1965, nummer 1199 folio 49 verso) een tegeldak van niet
minder dan twintig (vierkante) roeden. Bik (Medisch leven, 1955, 176) heeft
gesuggereerd dat het hierbij om het Ruim ging, dat wil zeggen om de langgerekte
vleugel achter het Regentengebouw. Maar dat is minder waarschijnlijk, omdat het
Ruim een veel groter oppervlak beslaat. Het kan echter geen toeval zijn dat juist in
1542 een nieuw perceel aan de Molenwerf werd aangekocht, het meest oostelijke
(Kesper, Rechterlijke Archieven, 1951, nummer 325 folio 43 verso) en dat zich ook
juist in de gevel van dit huis op de oosthoek van het gasthuiscomplex een gevelsteen
met het jaartal 1542 bevindt. Weliswaar zijn twintig
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93 Het inwendige van de Grote Gasthuiszaal in 1970.

roeden ook niet geheel toereikend voor het zadeldak van dit huis (5×8 meter met een
helling van zestig graden) en werd de gevelsteen na een restauratie in de jaren zestig
herplaatst. Toch lijkt dit de plaats van het pestilentiehuis. Onder het pestilentiehuis
bevinden zich nog enkele tongewelven, die niet rechtstreeks doorlopen in de kelders
onder de daarachter liggende Grote Gasthuiszaal en die van een ouder type zijn.
Mogelijk gaat het hierbij om de kelders van oudere woonhuizen.
De hier voorgestelde lokalisatie van het pestilentiehuis biedt een uitgangspunt
voor de datering van de Grote Gasthuiszaal. Het is ondenkbaar dat men vóór 1542
aan de bouw van de Grote Zaal is begonnen, want de aankoop van de percelen op
de Molenwerf betrof immers steeds de volle diepte ervan vanaf de straat tot aan de
gracht langs het kerkhof. Pas in 1542 verwierven de gasthuismeesters het terrein
waarop de Grote Zaal tot stand kwam. Uit 1561 en 1576 stammen twee contracten
tussen de gasthuismeesters en de eigenaar van het huis op de hoek van de Oosthaven
en de Molenwerf (Geselschap, Gasthuizen, 1966 nummer 77 en 78a). Dit huis strekte
zich achterwaarts uit tot aan de gracht van de Molenwerf en behoorde vermoedelijk
aan een bierbrouwer. Deze timmerde een ‘plaetse’ (een platform) over de
Molenwerfgracht en bevestigde de daarvoor benodigde balken in de muur van het
tegenoverliggende gebouw van het gasthuis. In 1576 had hij deze ‘plaetse’ vernieuwd
en iets verhoogd en bovendien een ‘bak’ aan het privaat van het gasthuis gehangen,
dit alles zonder de gasthuismeesters erin te kennen. Er was dus wel aanleiding om
een en ander recht te zetten, waarbij nog werd bedongen dat de huiseigenaar ook de
vensters van het gasthuis niet zou blinderen door er tonnen en vaten voor te plaatsen.
Overigens zijn in de zijgevel uit gele IJsselsteen van het meest westelijke huisje aan
de Molenwerf weliswaar nog balkgaten te zien, maar deze hebben niets met het
platform van 1561/1576 te maken: de betreffende muur kan niet ouder zijn dan de
zeventiende eeuw.
Een notitie bij het jaar 1588 bevat de mededeling dat er in de maand juni van dat
jaar in het geheel geen zieken waren ‘in het Catharinagasthuis, het nieuwe huis, het
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vrouwenhuis en het pesthuis’. Kennelijk bestond het complex toen uit vier gedeelten.
De bron van deze mededeling is het Memoriaal van 1599, dat niet alleen op het
Catharina Gasthuis, maar ook op dat van Elisabeth betrekking heeft (Geselschap,
Gasthuizen, 1966, nummer 726). Zou met ‘Catharinagasthuis’ hier het oude deel van
het complex, de percelen aan de Oosthaven bedoeld zijn? Het pesthuis is dan nog
dat van 1542 en het nieuwe huis zou de Grote Gasthuiszaal kunnen zijn. Maar met
de lokatie van het vrouwenhuis komen we echt in problemen.
Een nieuwe bouwcampagne begon in de jaren na de loterij van 1609. In 1610 werd
opdracht gegeven tot een verbouwing van de kapel om deze geschikt te maken voor
de prediking. Maar voor het overige vonden toen de meeste activiteiten aan en achter
de Kleiweg plaats. In 1611 verkochten de regenten de gasthuisboerderij aan de
Kleiweg (Kesper, Rechterlijke Archieven, 1951, nummer 339 folio 75), vermoedelijk
omdat ze ergens op het uitgestrekte terrein van Maria Magdalena een nieuwe boerderij
in gebruik konden nemen. Omstreeks dezelfde tijd werd het Oudevrouwenhuis
ingericht. Bovendien kwam op het terrein achter de Kleiweg in 1614 eindelijk het
nieuwe pesthuis tot stand.
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Noodgodskapel
In de Noodgodskapel op de Westhaven werd een Pietà, een beeld van Onze Lieve
Vrouw ter Nood Gods, bewaard: Maria met haar gestorven Zoon op schoot. Volgens
een door Ignatius Walvis opgetekend verhaal, zou de kapel zijn gesticht op de plaats
waar de beeltenis van de Nood Gods in het water van de Haven was verschenen. In
de tijd waarin de kapel werd gebouwd, omstreeks 1380, werden ook elders
Mariawonderen waargenomen, zoals in de Buurkerk te Utrecht en in de Nieuwe Kerk
te Delft (Walvis, Beschrijving, 1714, II, 180. Goudriaan, Maria, 1996, 95).
Aan het beeld van Onze Lieve Vrouw ter Nood Gods dat in de Goudse kapel werd
opgesteld, kende men wonderdadige kracht toe. Een zekere Pieter die Crepel, die in
1533 van ketterij werd verdacht, gaf te kennen dat wat hem betreft de wonderen die
in de Noodgodskapel geschiedden, werken van de duivel waren (Kesper, Rechterlijk
Archieven, 1951, 147 folio 45-46. Duke, Dissident voices, 1990). Daarmee legde hij
indirect getuigenis af van het geloof van zijn tijdgenoten in de miraculeuze kwaliteit
van dit Mariabeeld. In de zeventiende eeuw, lang na de sloop van de kapel, werd het
verhaal opgetekend van een verschrikkelijke scheepsbrand op de IJssel, die zou zijn
bedwongen doordat op de oever een processie met het Noodgodsbeeld was gehouden
(Goudriaan, Maria, 1996, 96-97).
Het beeld werd trouwens vaker in processie rondgedragen. In de zestiende eeuw
waren het de scholieren van de Latijnse School die het beeld voor de ommegang
kwamen ophalen en daarvoor werden beloond (Geselschap, Oud Archief, 1965,
nummer 2798). Al in 1404 komt de ‘Noot Goeds’ voor in een lijst van gilden die aan
de Sacramentsprocessie deelnemen (Rollin, Rechtsbronnen, 1917, 32-33). Het
Noodgodsgilde (een broederschap of lekenvereniging met religieuze doelstelling)
beheerde zowel de kapel als het aan de kapel verbonden gasthuis (Goudriaan, Gilden,
1996, 20 en 41-42). Dit gasthuis stond op enige afstand, in de Spieringstraat bij de
Lange Noodgodssteeg. De leiding van het gilde berustte bij de dekens (in 1381 is er
van ‘meesters’ sprake). Zij waren verantwoordelijk voor de eredienst in de kapel: ze
zorgden voor voldoende waskaarsen die de gelovigen ter ere van Maria konden
branden, maar ook voor de aanstelling van priesters. Naast de viering van de mis
werd er, althans in de zestiende eeuw, ook het avondlof gezongen. Voor het onderhoud
van de kapel zorgde een eigen koster. Eens per jaar kwam het gilde feestelijk bijeen,
een gebeurtenis die men destijds ‘gilde drinken’ noemde, waarbij het stadsbestuur
blijk gaf van zijn belangstelling door het festijn te subsidiëren (Goudriaan, Maria,
1996, 95). Van het financiële reilen en zeilen van de kapel weten we alleen dat zij
jaarlijkse inkomsten genoot uit een groot aantal renten op huizen. Na de Reformatie
zijn die renten overgegaan naar de Sint Janskerk. Zo kunnen we voor 1582 berekenen
dat de jaarlijkse renten toen nog een kleine vijftig gulden bedroegen (Nieuw
kerkarchief, nummer 91, folio 30-54). Dit is ongeveer evenveel als de inkomsten
van de Sint Jacobskapel te Amsterdam, die in de laatste jaren voor de Reformatie
aan renten jaarlijks een bedrag ontving dat schommelde tussen 50 en 75 gulden (Van
Doren, Sint Jacobskapel, 1993).
De kapel werd omstreeks 1380 of 1381 gebouwd aan de Westhaven. In dat jaar
ontvangen de meesters van de kapel uit de kas van de graaf van Blois zestien oude
schilden als bijdrage in de bouwkosten. De graaf schenkt ook het hardstenen altaar
(Schmidt, Archief Blois, 1982, nummer 108, folio 81). Walvis denkt dat men de plek
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uitkoos omdat hier veel schippers langs kwamen (Walvis, Beschrijving, 1714, II,
180). Dat is niet onmogelijk, al staat het wel vast dat de Goudse schippers juist een
speciale band met de Olevaerskapel buiten de Dijkspoort hadden.
Van het uiterlijk van de kapel is weinig bekend. Zeker is dat zij een toren met
uurwerk (al in 1403) en klokken had. Het stadsbestuur droeg de kosten voor het
stellen van dit uurwerk - lange tijd een van de twee publieke uurwerken in de stad
(Rollin, Rechtsbronnen, 1917, 39-40). Jacob van Deventer plaatst de kapel direct ten
zuiden van de Noodgodsbrug in de lengte langs het water, met de toren aan de
brugzijde en dus het koor aan de zuidkant. Maar volgens Walvis stond de kapel deels
op de kade en met het koor boven het water, wat beter bij een west-oost oriëntatie
zou passen. In 1930 zijn bij herstelwerkzaamheden aan de kademuren van de Haven
fundamenten van de kapel gesignaleerd (Van Dolder, Vondsten, 1984, 6). Het koor
van de kapel was met koperen traliën afgeschermd (Walvis, Beschrijving, 1714, II,
180), maar onder de materialen die bij de afbraak in 1576 worden genoemd hardsteen, hout, ijzer, schalie (lei), lood, vloerstenen en de altaarsteen - komt koper
niet voor (Geselschap, Oud Archief, 1965, nummer 544,
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folio 60 verso). Verder weet De Lange van Wijngaerden nog te melden, zonder
bronopgave, dat aan de toren hardsteen (blauwe arduin) was verwerkt (Manuscript
nummer 59). Deze auteur zegt ook dat de toren heel hoog was ‘met twee bollen boven
malkander’. Aldus zien we de de toren inderdaad afgebeeld in het stadsgezicht van
Gouda van Frans Hogenberg uit 1575. Verklaart dit de vondst omstreeks 1930 van
een ijzeren bol (Van Dolder, Vondsten, 1984, 6)? Volgens Henkjan Sprokholt is dit
stadsgezicht redelijk betrouwbaar (Sprokholt, Afbeeldingen, 1997).
In 1576 werd de kapel afgebroken, samen met de Remijnskapel. De koper van de
sloopmaterialen mocht de grond niet roeren en enkele stukken uit de inventaris
behield de magistraat aan zichzelf: het uurwerk, de grote en kleine klokken en het
positiefje (orgeltje). De klokken zouden in de Barbaratoren worden opgehangen
(Geselschap, Oud Archief, 1965, nummer 45, folio 154 en 544, folio 60 verso). In
1989 werd op de Noodgodsbrug een plaquette onthuld ter herinnering aan de kapel.
De plaquette vermeldt in navolging van Walvis ten onrechte het jaar 1578 als jaar
van de sloop.

Noodgods Gasthuis
Het Noodgods of Onze Lieve Vrouwe Gasthuis wordt voor het eerst vermeld in 1384
en vervolgens in 1387, kort na de stichting van de nabijgelegen Noodgodskapel
(Geselschap, Regesten Sint Janskerk, 1961, 137 en 150). In 1398 ontvangt het
Noodgods Gasthuis, samen met de andere gasthuizen in de stad, vrijstelling van
bieraccijns (Rollin, Rechtsbronnen, 1917, 20). Evenals sommige andere gasthuizen
leidt ook dit hospitaal een kwijnend bestaan. Dit valt op te maken uit een notitie van
1408, waarin staat dat zich in de archiefkist van het ‘grote gasthuis’ (van Catharina)
een rentebrief bevindt, die weliswaar voor het Noodgods Gasthuis is bestemd, maar
die aan het grote gasthuis zal toevallen mocht het eerstgenoemde ten onder gaan
(Geselschap, Gasthuizen, 1966, nummer 544, folio 32 verso).
Maar het gasthuis ging niet ten onder. Het werd, samen met de kapel, bestuurd
door het Noodgodsgilde. De twee instellingen stonden onder een gemeenschappelijk
bestuur: de dekens van het Noodgodsgilde of dekens van het Noodgods Gasthuis,
soms ook kapelmeesters genoemd (Goudriaan, Gilden, 1996, 41-42). Het stadsbestuur
was dit gilde gunstig gezind, evenals een aantal particulieren dat het gasthuis in hun
fundaties bedacht. In 1426 regelde meester Govaert Sonderdanc dat de Heilige
Geestmeesters jaarlijks op zijn kosten wijn zouden uitdelen onder meer aan de
Noodgods ‘als dair syeck sijn’ (Geselschap, Weeshuis, 1970, nummer 21, folio 41-41
verso). Deze formulering wijst erop dat ook dit gasthuis niet alleen zieken herbergde.
Als het waar is dat de Noodgodskapel op de Westhaven vooral voor scheepvarende
passanten werd gesticht, dan geldt dat ook voor het bijbehorende gasthuis. Maar er
is reden om hieraan te twijfelen. De stichters van de kapel, die vooral de cultus van
een wonderdadige Pietà wilden bevorderen, zullen met de oprichting van een gasthuis
eerder gedacht hebben aan het verlenen van onderdak aan bedevaartgangers. Het ziet
er echter niet naar uit dat die in groten getale zijn gekomen, en omstreeks 1488
functioneert het gasthuis dan ook voor een andere categorie personen. In een in dat
jaar opgetekende (maar mogelijk al wat oudere) keur beslist het stadsbestuur dat
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landlopers en spekhalers en hun vrouwen niet bij particulieren mogen worden
ondergebracht. De mannen moeten hun intrek nemen in het Catharina Gasthuis, de
vrouwen in het Noodgods Gasthuis, en dan niet langer dan een nacht in de zomer en
twee in de winter (Rollin, Rechtsbronnen, 1917, 94). Ook later blijkt dat het Noodgods
Gasthuis vooral (of uitsluitend) vrouwelijke gasten herbergt.
Walvis lokaliseert het Noodgods Gasthuis ten onrechte in de Peperstraat (Walvis,
Beschrijving, 1714, I, 166). Misschien vanaf het begin, maar zeker vóór 1445 was
het Noodgods Gasthuis gevestigd in de Spieringstraat, iets ten noorden van de
Walestraat (Geselschap, Regesten Sint Janskerk, 1961, nummer 377. Matthijs, Oud
Kadaster, 1993: Spiering- en Jeruzalemstraat). In de zestiende eeuw grensde het aan
het door meester Judocus Bourgeois bewoonde pastoorshuis. Het belangrijkste
onderdeel was de beierd, de collectieve slaapzaal. Enkele malen is ook sprake van
de kapel van het gasthuis, alsof deze op het erf aan de Spieringstraat lag en dus niet
identiek was aan de Noodgodskapel op de Westhaven (Geselschap, Regesten Sint
Janskerk, 1961, nummer 502). Inderdaad tekent Jacob van Deventer een gebouw
met een toren op de plaats van het gasthuis. Het in 1586 verkochte huis Het Uurwerk
zou aan deze toren herinneren (Bik, Medisch leven, 1955, 157). Maar in de bronnen
wordt deze toren nergens genoemd. Bij het gasthuis stonden
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enkele eenkamerwoningen (Tiende Penningkohier 1557). Achter het gasthuis lag
nog in de zestiende eeuw een tuin. Pastoor Bourgeois kocht deze tuin met erf van de
kapelmeesters, bij welke gelegenheid ze werden omschreven als ‘streckende van de
pryvaet van den byaart aff tot after opt water’ (Geselschap, Regesten Sint Janskerk,
1961, nummer 543). Omstreeks het midden van de twintigste eeuw zijn in deze
omgeving - bij het doorbreken van een muur - haardsteden met een datum uit de
zestiende eeuw te voorschijn gekomen (Taal, Noodgodskapel, 19-10-1954).
Na de Reformatie was er geen functie meer voor het gasthuis. Het werd in 1584
dan ook verkocht aan een zekere Jan of Hans Bailli, die kortstondig een lakenververij
in de beierd vestigde. Bij een volgende verkoping, in 1593, werd het gebouw in vier
delen gesplitst (Kesper, Rechterlijke Archieven, 1951, nummer 331, folio 231, 333
folio 177 verso, 334 folio 99 verso en 108 verso). Maar nog in de jaren 1623-1628
werden deze vier delen te zamen aangeduid als de ‘beyart’ (Geselschap, Gasthuizen,
1966, nummer 608).

Leprooshuis en Lazaruskapel
In december 1394 schonk Aernd Pic Dyrcxzoon zijn huis met toebehoren aan de
westzijde van de Gouwe even buiten de Potterspoort ‘ter armer behoef die beziect
siin mitter lazerijen’: dit is het begin van het Goudse Leprooshuis (Geselschap,
Leprooshuis, 1960, nummer 4. Bik, Medisch leven, 1955, 518). Dit weerlegt de
opvatting van Walvis, dat het Leprooshuis oorspronkelijk binnen de stadsvesten aan
de Verlorenkost stond en vandaar moest uitwijken voor het Mariaklooster (Walvis,
Beschrijving, 1714, I, 161, gevolgd door Carlier, Leprooshuis, 1943, 53).
De benaming ‘leprozen’ voor de lijders aan lepra burgerde in Gouda overigens
pas in de loop van de zestiende eeuw in. De eerste vermelding dateert van 1538 (Bik,
Medisch leven, 1955, 88 en Heeringa, Rekeningen, 1932, II, 117). Voordien sprak
men van de ‘lazarusen’. Het Leprooshuis zelf werd aangeduid als het Lazarushuis
en de bestuurders als de lazarusmeesters. Evenzo werd de aan het gasthuis verbonden
kapel aangeduid als de Lazaruskapel (Geselschap, Leprooshuis, 1960, nummer 16a.
Regesten Sint Janskerk, 1961, nummer 291). De in de literatuur gangbare benaming
Jobskapel gaat terug op Walvis (Beschrijving, 1714, I, 161; II, 186) maar blijkt niet
uit het bronnenmateriaal. Eenmaal is sprake van een aan Sint Job gewijd altaar in de
kapel van het Leprooshuis (Heeringa, Rekeningen, 1932, II, 117).
Van het Leprooshuis zijn verscheidene reglementen overgeleverd. Bij de stichting
in 1394 werd het bestuur nog opgedragen aan de Heilige Geestmeesters, terwijl Aernd
Pic bedong dat hij de rest van zijn leven in het huis zou kunnen blijven wonen (Bik,
Medisch leven, 1955, 518-519). Wanneer hij omstreeks 1408 overlijdt, wordt een
nieuw reglement uitgevaardigd, waarbij een zelfstandig bestuur van lazarusmeesters
in het leven wordt geroepen (Walvis, Beschrijving, 1714, I, 162-165. Bik, Medisch
leven, 1955, 519-520). Voor de toelating tot het Lazarushuis gelden strenge restricties.
Het gasthuis is allereerst bestemd voor poorters en ingezetenen van Gouda. Leprozen
van buiten de stad mogen in beginsel niet langer dan een nacht blijven. De beter
gesitueerde leprozen die in de inrichting hun intrek nemen, moeten zelf in hun
levensonderhoud voorzien. Het Lazarushuis verstrekt hen dan huisvesting, vuur en
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licht, maar bij hun dood in het huis moeten ze vijftig nobel aan de stichting vermaken.
Arme leprozen moeten met bedelen in hun onderhoud voorzien, waarbij ze zich met
de lazarusklep in de stad mogen begeven, maar dan wel onder toezicht van de
lazarusmeesters (Rollin, Rechtsbronnen, 1917, 57-58). De constatering van de ziekte,
de ‘schouw’, wordt overgelaten aan de deskundigen verbonden aan de Sint
Jacobskapel in Haarlem (Bik, Medisch leven, 1955, 80). Uit het reglement van 1408
blijkt duidelijk het godsdienstige karakter van de stichting. Er worden religieuze
huisregels aan de bewoners opgelegd, zoals kuisheid, vaste gebeden en geregeld
misbezoek. De lazarusmeesters moeten zorgen voor een devote priester. In de loop
van de vijftiende en zestiende eeuw raakt dit religieuze karakter wat meer op de
achtergrond, maar de toelatings- en gedragsregels worden herhaaldelijk aangescherpt
(Bik, Medisch leven, 1955, 520-521. Rollin, Rechtsbronnen, 1917, 125-126, 233 en
240). In de zestiende eeuw worden ook slachtoffers van de ‘pokken’ (syfilis) in het
Leprooshuis ondergebracht (Geselschap, Oud Archief, 1965, nummer 43, folio 14
en folio 179) en in 1571 begonnen de leproosmeesters gewone proveniers als bewoners
op te nemen (Geselschap, Leprooshuis, 1960, nummer 7).
De plek van het huis van Aernd Pic dat tot Lazarusgasthuis werd bestemd, is bij
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benadering bekend. In 1940 werden bij grondwerkzaamheden ten behoeve van
nieuwbouw van de zuivelfabriek De Producent aan het eind van de Wachtelstraat
oude funderingen en skeletdelen gevonden die de plek van het gasthuis met het
bijbehorende kerkhof markeren. Jammer genoeg is toen verzuimd een situatieschets
van deze funderingen te maken (Carlier, Leprooshuis, 1943, 55-56). Overigens zullen
deze grondsporen in hoofdzaak de situatie hebben weerspiegeld die na de
wederopbouw in 1490 en volgende jaren was ontstaan. In de winter van 1488-1489
was namelijk het gasthuis voor de poorten van de stad - gewijd aan Sint Hierocomus,
zoals Snoy (De rebus Batavicis, 1620, II, 177) het met vertoon van
humanistengeleerdheid uitdrukt - in de as gelegd door de troepen van Reinoud van
Broekhuizen, de Hoekse rebellenleider die vanuit Rotterdam de omgeving onveilig
maakte. Van de oude situatie is niet veel meer bekend dan dat het Leprooshuis gelegen
heeft tussen de ‘heerweg’ en de Gouwe (Geselschap, Leprooshuis, 1960, regest 70),
dat de kapel al in 1408 bestond (Walvis, Beschrijving, 1714, I, 165) en dat zich in
de onmiddellijke omgeving de ‘Lazarusvenne’ bevond (Huges, Poorterslijst, 1919,
39).
Na de verwoesting van het Leprooshuis in 1488 of 1489 zijn direct voorbereidingen
voor de herbouw getroffen. Op 21 maart 1489 krijgen de lazarusmeesters verlof om,
te zamen met enkele andere colleges, op feestdagen in de kerk te collecteren (Rollin,
Rechtsbronnen, 1917, 489). Goudse particulieren doen schenkingen om de herbouw
van het gasthuis mogelijk te maken (Geselschap, Leprooshuis, 1960, regesten 85 en
86). De lazarusmeesters accepteren in de jaren rondom 1500 verplichtingen om
missen in het gasthuis te laten opdragen (Bik, Medisch leven, 1955, 91). Vermoedelijk
telde het complex toen al verschillende altaren. In de Lazaruskapel stond een beeld
van de Madonna, blijkens een notitie over de schenking van een vergulde riem
(Geselschap, Leprooshuis, 1960, regest 85). Misschien was ook het altaar in de kapel
toen aan Maria gewijd (Bik, Medisch leven, 1955, 520-521). In 1514 is sprake van
misvieringen op het altaar in het mannenhuis (Geselschap, Weeshuis, 1970, regest
547, ook, maar met verkeerd jaartal, in inventarisnummer 21 folio 154). In 1529-1530
vindt betaling plaats voor de wijding van het kerkhof van de leprozen en voor een
Sint Jobsaltaar, waarvoor een gegoede Goudse burger een vrome schenking heeft
gedaan (Heeringa, Rekeningen, 1932, II, 117). Het Lazaruskerkhof bestond overigens
al in 1507. Het werd toen genoemd in verband met een verbod om daar balspelen te
beoefenen (Rollin, Rechtsbronnen, 1917, 266). De vermelding van het Jobsaltaar
zou kunnen slaan op het gelijknamige altaar in het mannenhuis. Uit een veel latere
notitie blijkt dat niet alleen de mannen, maar ook de vrouwen in het Leprooshuis een
eigen altaar bezaten, dat aan Sint Elisabeth was gewijd (Huges, Summiere inventaris,
zonder jaar, inventarisnummer 6).
Op de kaart van Jacob van Deventer uit omstreeks 1560 zien we twee rechthoekige
gebouwen met een kleiner gebouw daarachter (Koeman, Jacob van Deventer, 1992).
Een van de twee grotere gebouwen draagt een torentje en was dus wellicht de kapel.
Misschien stonden er in de zestiende eeuw op het terrein aparte gebouwen voor de
mannen en de vrouwen, elk met een eigen altaar, naast de kapel, die een functie had
voor de gemeenschap als geheel en tevens voor de omwonenden van de voorstad
buiten de Potterspoort.
Aan het bestaan van het Leprooshuis buiten de stadsvesten kwam een einde in
1574, toen de vroedschap op grond van krijgskundige overwegingen opdracht gaf
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het Leprooshuis te slopen, waarbij aan de bewoners het vrijgekomen
Magdalenaconvent werd toegewezen (Bik, Medisch leven, 1955, 440-441). Toen
het oorlogsgevaar vier jaar later was geweken, besloot de vroedschap dat de leprozen
weer naar hun oude terrein konden terugkeren, mits de nieuwe gebouwen weer
gemakkelijk afgebroken zouden kunnen worden, maar zover is het niet gekomen
(Bik, Medisch leven, 1955, 71).

Onze Lieve Vrouwe in Hondscoop
Een van de oudste Mariakapellen van de stad stond aan de Turfmarkt: Onze Lieve
Vrouwe in Hondscoop (de oude naam voor de noordzijde van de Turfmarkt). Uit
een oorkonde van 12 juni 1421 blijkt dat een zekere Dirk Andrieszoon een rente van
een pond Hollands vestigt op zijn huis aan de Hondscoop op de hoek van de
Springwijkersteeg (de tegenwoordige Vrouwensteeg). Deze rente ten behoeve van
het Onze Lieve Vrouwehuisje moest worden geïnd door iemand die werd aangewezen
door de tien naastwonende huiseigenaars. Als het huisje zou ophouden te
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bestaan, werd het bedrag bestemd voor uitdeling aan de armen door de Heilige
Geestmeesters. Blijkbaar werd het kapelletje bij deze gelegenheid gesticht
(Geselschap, Regesten Sint Janskerk, 1961, nummer 276. Geselschap, Weeshuis,
1970, nummer 21, folio 152). De buurtfunctie ervan komt duidelijk tot uitdrukking
in het feit dat het beheer is opgedragen aan de eigenaars van de nabij gelegen huizen.
De precieze plek van het kapelletje kan worden bepaald: het stond voor de deur
van huis Turfmarkt 34, dat wil zeggen het huis direct ten oosten van de
Springwijkersteeg (Matthijs, Oud Kadaster, 1993: Turfmarkt noordzijde). Volgens
een andere bron stond het op de ‘Van Hoemburgerbrugge’. Deze brug zal zijn
genoemd naar Jan Dirkszoon van Hoemburch (Hondenburch), de bewoner van het
huis aan de Turfmarkt aan de andere kant van de Springwijkersteeg. Het betrof dus
de brug over het water van de Turfmarkt in het verlengde van deze steeg (Kesper,
Rechterlijke Archieven, 1951, nummer 319 folio, 100 verso. Taal, dossier 40). In de
kapel stond een Mariabeeldje (Geselschap, Weeshuis, 1970, nummer 21, folio 151
verso-152). De renten dienden om het huisje te verlichten, dus om een kaars voor
het beeld te branden. Deze renten zijn nog tot het jaar 1516 te volgen (Matthijs, Oud
Kadaster, 1993: Turfmarkt noordzijde).

Sint Joostkapel
De Sint Joostkapel op de hoek van de Gouwe en de Lange Groenendaal is een van
de weinige middeleeuwse kapellen die nog het stadsbeeld bepalen. De andere zijn
de Jeruzalemkapel en de kapel van het Sint Agnesklooster. In de loop van de tijd
heeft de Joostkapel talrijke verbouwingen en restauraties ondergaan, die de gedaante
van het gebouw ingrijpend hebben gewijzigd. De meest opvallende verandering was
de slechting van de toren in 1869. Veel origineel materiaal bevat de kapel na al deze
operaties niet meer. Maar ze staat nog wel op de middeleeuwse fundamenten en heeft
ongetwijfeld ook nog de algemene proporties van het oorspronkelijke gebouw.
De eerste vermelding van de Sint Joostkapel is van 1429 (Geselschap, Oud Archief,
1965, regest 104). De kapel wordt dan door de dekens van het Sint Joostgilde
overgedragen aan een groep buren onder leiding van vier Goudse notabelen. De kapel
moet kort tevoren zijn gesticht, want in 1422 stond op dezelfde plaats nog het huis
van Coppijn Kutaert (Geselschap, Gasthuizen, 1966, nummer 544). Omdat in de
middeleeuwse bronnen geen substantiële wijzigingen van de kapel worden genoemd,
mogen we aannemen dat het gebouwtje vanaf het begin al de huidige omvang heeft
gehad.
De eerste eigenaar van de kapel is het gilde van de zakkendragers geweest (Mark,
Zakkedragers, 1982). Dit gilde, dat in een processielijst uit het begin van de vijftiende
eeuw voor het eerst wordt genoemd (Rollin, Rechtsbronnen, 1917, 32-33. Goudriaan,
Gilden, 1996, 20), werd door armoede gedwongen afstand te doen van de kapel en
van de bijbehorende liturgische inventaris. Uit de bepalingen van de overdracht blijkt
dat het gilde een band met de kapel wilde bewaren. De naamheilige, Sint Joost, mocht
niet veranderen en hulpbehoevende zakkendragers hadden ook in de toekomst recht
op een plaatsje in het gasthuis. En zouden de geburen de kapel weer willen afstoten,
dan zou het Sint Joostgilde de eerste rechthebbende op de koop zijn.
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Van terugverwerving door het Sint Joostgilde is het niet meer gekomen, al bleven
de zakkendragers de kapel tot diep in de zeventiende eeuw nostalgisch als ‘hun’ bezit
beschouwen, zoals blijkt uit de afbeelding op het door Sybertus Kaen in 1670
vervaardigde knapenschild van het gilde (Goudriaan, Sint Joostkapel, 1997). Bij de
Hervorming verloor de kapel haar functie als bedehuis en toen zijn ook de

94 Plattegrond van de Joostkapel (André Viersen).
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95 De Joostkapel na de restauratie in 1958.

zitbanken naar de Sint Janskerk overgebracht (Van Booma, Rome tot Reformatie,
1989, 47). Zoals alle gebouwen van opgeheven godsdienstige stichtingen werd de
kapel eigendom van de stad. De stad bestemde het gebouwtje vervolgens tot turfschuur
(Geselschap, Oud Archief, 1966, nummer 1241).
In 1680 gaat de evangelisch-lutherse gemeente met het stadsbestuur in
onderhandeling en in 1682 verwerft ze de kapel in eigendom, nadat intussen een
verbouwing heeft plaats gevonden (Groot-Protocol, 81-94. Kesper, Rechterlijke
Archieven, 1951, nummer 362, folio 32 verso-33. Bik, Kroniek, 1989, 95-97). De
kerk is nog steeds eigendom van de lutherse gemeente.
In de middeleeuwen vormde de kapel het middelpunt van een klein complex,
waartoe behalve de kapel zelf met het gasthuis ook nog enkele huizen ten zuiden van
de kapel aan de Gouwe en ten oosten ervan aan de Lange Groenendaal behoorden.
De kapel zelf (kadastraal perceel B 970) beslaat, samen met het huisje aan de Gouwe
B 971 en de twee huizen onder een kap B 968 en 969, een rechthoek die overeenkomt
met het huis van Coppijn Kutaert. Het perceel ten oosten ervan in de Lange
Groenendaal (B 967) heeft ook tot het complex behoord. In 1508 stonden hier
eenkamerwoningen (Kesper, Rechterlijke Archieven, 1951, nummer 321, folio 17),
maar in 1510 werd dit perceel afgestoten (Goudriaan, Sint Joostkapel, 1997).
Van het gebouw zelf is een misleidende indruk gegeven op de kaart van Braun en
Hogenberg (1585) en op de daarop gebaseerde tekening van Jacobus Stellingwerf,
bewaard in het museum Het Catharina Gasthuis. Veel betrouwbaarder is de afbeelding
op het al genoemde knapenschild van Sybertus Kaen. Dit toont het slanke torentje
dat tot 1869 aan de Gouwezijde heeft gestaan: er is geen enkele gelijkenis met de
plompe toren op Stellingwerfs tekening. De toren telde vier geledingen: de ingang,
daarboven een raam, dan twee langgerekte blinde nissen en bovenin het uurwerk met
het galmgat.
Maar de belangrijkste vergissing in de tekening van Stellingwerf is de afbeelding
van een apart gasthuisgebouwtje ten oosten van de kapel, op de plaats van de vierde
en vijfde travee en de driezijdige koorsluiting. In werkelijkheid hebben gasthuis en
kapel één geheel gevormd, zoals we dat ook van gasthuizen elders in Nederland en
het buitenland kennen (Donselaar, Gasthuisbed, zonder jaar, 16. Muller, Gasthuis,
1921. Thunnissen, Invloed, 1940). Het gebouw telde dus vanaf het begin vijf traveeën
en een driezijdig gesloten koor. Zolang de kapel tevens als gasthuis diende, zullen
in de zaal bedsteden hebben gestaan, terwijl het altaar voor alle verpleegden zichtbaar
in het koor stond opgesteld. Misschien bevond zich de ingang in deze periode aan
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de zijkant, aan de Lange Groenendaal (Goudriaan, Sint Joostkapel, 1997). In de loop
van de zestiende eeuw kwam aan de functie van gasthuis een einde. De kapel heeft
toen nog enige tijd tevens als school dienst gedaan.

Aechte Dammaes Gasthuis
Naast de door gilden en broederschappen gedreven gasthuizen heeft Gouda ook
minstens één particuliere stichting van deze soort gekend: het Aechte Dammaes
Gasthuis. Het wordt vermeld in de jaren 1433 - 1444 (Geselschap, Gasthuizen, 1966,
nummer 545, folio 21 verso en nummer 546, folio 28), maar kan al geruime tijd
eerder hebben bestaan. Dit gasthuis heeft gestaan aan de Blauwstraat, die in de eerste
helft van de vijftiende eeuw After Aechte Dammaes werd genoemd, naar het huis
van Aechte dat op de hoek van de Koestraat (Hoogstraat) en de Blauwstraat stond
(Geselschap, Oud Archief, 1965, nummer 288, folio 48. Geselschap, Gasthuizen,
1966, nummer 545, folio 21 verso, 546, folio 28 en 547, folio 37 verso). Aechte, de
weduwe van Dammaes Hermanszoon, moet rond de genoemde jaren, 1433-1444,
bejaard zijn geweest, want haar man was al tussen 1387 en 1389 overleden
(Geselschap, Regesten Gasthuizen, 1962, nummers 179 en 184). De familie van
Aechtes echtgenoot was zeer aanzienlijk en leverde generaties lang schepenen aan
de stad, onder wie Aechtes schoonvader Herman Kerstinenzoon en haar zoon Herman
Dammaeszoon.

Sint Antoniuskapel en gasthuis
De oudste vermelding van het Antonius Gasthuis aan de Kleiweg dateert van 1433
(Geselschap, Gasthuizen, 1966, nummer 545, folio 27 verso). Vier jaar later doet het
stadsbestuur een gift aan de Antoniusbroeders ter gelegenheid van hun

Wim Denslagen, Gouda

154
jaarlijkse maaltijd (Heinsius, Stadsrekening, 1904, 274). In 1440 ontvangen de
broeders een nieuwe gildebrief, omdat de oude in de grote stadsbrand van 1438
verloren is gegaan (Geselschap, Gilden, 1961, nummer 102). In 1443 worden 22
herstelde altaren in Gouda ingewijd, waaronder één in het Antonius Gasthuis (Kesper,
St.-Janskerk, 1901, nummer 33). Of het gasthuis ook al in de veertiende eeuw heeft
bestaan is onzeker. Er is geen goede reden om de naam van de Zeugstraat, die al
ruim voor 1400 wordt genoemd, met Sint Antonius en zijn gasthuis in verband te
brengen (Goudriaan, Sint Antonius, 1997, 146-147). Wel wordt in 1387 een ‘godshuus
huusken’ vermeld in de omgeving van de latere Antoniuskapel, misschien wel een
voorloper (Taal, Kloosterarchieven, 1957, nummer 105, folio 38-38 verso).
De Sint Antoniusbroeders die de kapel met het gasthuis beheerden, vormden geen
ambachtsgilde maar een religieuze broederschap. Het optreden van deze broederschap
dient te worden geplaatst tegen de achtergrond van de opkomende verering van
Antonius Abt, een van de vier heilige maarschalken en beschermheilige tegen het
Teunisvuur. De belangrijkste exponent van deze verering was de orde der Antonieten,
die overal in Europa hospitalen stichtte, oorspronkelijk vooral voor de opvang van
de mismaakte slachtoffers van het Teunisvuur. Op lokaal niveau werden vele
broederschappen opgericht, die geen officiële band met de Antonieten onderhielden,
maar evenals deze gasthuizen stichtten en die in de straten van de steden de
Antoniusvarkens lieten rondlopen. Ook in Gouda was dit het geval (Noordeloos,
Antoniana, 1959, vooral 60-62. Rollin, Rechtsbronnen, 1917, 232-233).
Het Antonius Gasthuis zal aanvankelijk van hetzelfde type zijn geweest als de
gasthuizen van Sint Joost en Sint Barbara: een combinatie van ziekenzaal en kapel
in één gebouw. In de vijftiende eeuw was het voornamelijk als hospitaal in gebruik,
ook al hebben we enkele aanwijzingen dat de kapel als bedevaartsoord diende
(Goudriaan, Sint Antonius, 1997, 148-149). In de zestiende eeuw waren de kapel en
het gasthuis twee aparte gebouwen (Tiende Penningkohier 1557), maar gezien het
geringe aantal vermeldingen lijkt de betekenis ervan toen sterk verminderd. De
omvang van het Sint Antoniuscomplex valt af te leiden uit de gegevens omtrent de
verkoop van het terrein door de burgemeesters in 1593 (Kesper, Rechterlijke
Archieven, 1951, nummer 544, folio 1-3 verso). Het terrein besloeg de gehele ruimte
tussen Kleiweg, Sint Anthoniestraat, Zeugstraatgracht en Agnietenbrug. De kapel
zelf stond in west-oostelijke richting op de hoek van de Kleiweg en de gracht. De
ingang zal wel aan de Kleiweg zijn geweest, zoals blijkt uit het getuigenis van een
passant over een ruzie in 1520 waarbij de kosteres van Sint Antonius was betrokken:
de passant kon de kosteres in de kapel zien staan (Kesper, Rechterlijke Archieven,
1951, nummer 146, folio 45). Rondom de kapel stonden huisjes voor individuele
bewoning, zoals ook bij verschillende andere kapellen in Gouda (Tiende
Penningkohier 1557. Geselschap, Oud Archief, 1965, nummer 45, folio 183 verso).
Het huisje dat het dichtst bij de Agnietenbrug lag, diende als gasthuis. In het voorjaar
van 1577 werd de kapel op bevel van de vroedschap afgebroken. De kapel was
bouwvallig, reparatie zou teveel geld hebben gekost en bovendien was het terrein
geschikt voor een varkensmarkt. Die is er overigens nooit gekomen (Goudriaan, Sint
Antonius, 1997, 150).
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De eerste hofjes
Verreweg de meeste Goudse hofjes zijn in de zeventiende eeuw gesticht. Toch heeft
de stad ook al in de middeleeuwen enkele hofjes gekend, waarvan er twee, dat van
Jan Adriaenszoon en dat van Gerrit Veenman, zijn ontstaan in de vijftiende eeuw,
en het derde, het hofje van Cornelis Sanderszoon, in de zestiende eeuw.
De meeste informatie hebben we over het oudste hofje. Blijkens de stichtingsakte
schonken Jan Adriaenszoon en zijn dochter Griet, de vrouw van Coman Louwe
Gerbrandszoon, de Heilige Geestmeesters op 1 maart 1449 een huis met ‘cameren’
(eenkamerwoningen) en een erf aan de Kleiweg, op voorwaarde dat er in de zes
huisjes op het achtererf ‘puurlijk om Gods wil’ (gratis) arme lieden zouden wonen.
Het huis en de daarnaast gelegen ‘camer’ aan de straat zouden zij moeten verhuren
om uit de opbrengst de instandhouding van de vrijwoninkjes te kunnen bekostigen.
Daarvoor stelden Jan Adriaenszoon en zijn dochter bovendien nog jaarlijkse renten
tot een totaal van vier pond Hollands beschikbaar. Arme familieleden van de stichter
zouden een voorkeursbehandeling krijgen, voor het overige kregen de Heilige
Geestmeesters de vrije hand in het beheer (Geselschap,
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Weeshuis, 1970, nummer 21, folio 51, afgedrukt in: Geselschap, Hofjes, 1972,
219-220. Geselschap, Weeshuis, 1972, 244).
Jan Adriaenszoon behoorde tot de Goudse elite, al kan hij, met slechts drie
schepenjaren (1436, 1438 en 1447), niet tot de inner circle van de Goudse bestuurders
worden gerekend. Het door hem gestichte hofje lag aan de westzijde van de Kleiweg,
ter hoogte van de nummers 49-53 (kadastraal B 548-550) (Geselschap, Hofjes, 1972,
220).
Uit de administratie van de Heilige Geestmeesters, die vanaf het midden van de
zestiende eeuw is bewaard, kunnen we opmaken dat het hofje toen nog werd beheerd
in de geest van de stichters. Het huis aan de straat werd in kortlopende huurcontracten
uitgegeven (van een verhuurde kamer aan de straat is dan geen sprake meer). De
huisjes op het hofje, die op één rij van voor naar achteren lagen, werden om niet
levenslang ter beschikking gesteld van arme lieden: de wisseling van bewoners enkele mannen, meest vrouwen - verliep hier trager dan in het huurhuis (Geselschap,
Weeshuis, 1970, nummer 563, folio 153-158 en 564, folio 132-139).
Maar aan het eind van de zestiende en in het begin van de zeventiende eeuw
moesten de Heilige Geestmeesters het hofje opgeven. Eerst werd in 1592 het voorhuis
gesloopt en vervangen door twee nieuwe huizen, die opnieuw werden verhuurd
(Geselschap, Weeshuis, 1970, nummer 564, folio 132). Deze huizen werden in 1637
aan particulieren verkocht (Kesper, Rechterlijke Archieven, 1951, nummer 349, folio
191 verso). In 1594 blijken de ‘cameren’ zo vervallen dat ze worden ontruimd. De
Heilige Geestmeesters sluiten dan een contract met de koekbakker Pieter Kerssen,
waarbij ze hem het achtererf laten op voorwaarde dat hij er nieuwe huisjes bouwt,
die weer gratis bewoond dienen te worden. De Heilige Geestmeesters zelf zien af
van elke zeggenschap over het hofje, maar als Pieter Kerssen de huisjes niet goed
onderhoudt, of als hij ze gaat verhuren, vallen ze weer terug aan de stedelijke
armmeesters. Het hofje wordt dus geprivatiseerd (Geselschap, Weeshuis, 1970,
nummer 564, folio 133-134). Uit het contract met Pieter Kerssen krijgt men de indruk,
dat de voorafgaande toestand zoveel mogelijk intact wordt gelaten. Kerssen moet
aan de zuidzijde van het perceel een gemeenschappelijke gang overlaten, die via een
poortje met de Kleiweg in verbinding staat. Bij een zijltje achter het perceel maakt
het gangetje een knik naar het noorden. Aan dit zijltje liggen twee privaten, waarvan
het zuidelijke uitsluitend bestemd is voor gebruik door de bewoners van de twee
huizen aan de straat. Ten westen van het hofje ligt, op een geheel door zijlen omringd
eiland, een tuin, waarvan de eigenaar het recht van overpad heeft over de gang van
het hofje. We vernemen niet met zoveel woorden dat Pieter Kerssen het contract
heeft uitgevoerd, maar later loopt er aan de zuidzijde van het perceel inderdaad een
gangetje, dat loopt naar een complex huisjes in eigendom bij de erfgenamen van een
zekere Leen Claes. Aan het eind van de zeventiende eeuw krijgt dit gangetje de naam
‘Roeperspoortje’ (Matthijs, Oud Kadaster, 1993: Kleiweg).
Het hofje van Gerrit Veenman, dat gesticht werd in 1459, bestond uit slechts twee
huisjes (Geselschap, Weeshuis, 1970, nummer 21, folio 39 verso. Geselschap, Hofjes,
1972, 220. Geselschap, Weeshuis, 1972, 244). Ook de stichter van deze huisjes
behoorde tot de beter gesitueerden, zoals blijkt uit het feit dat hij in 1445 het ambt
van tresorier bekleedde. Daarnaast was hij in 1442 en 1448 kerkmeester van de Sint
Janskerk. De huisjes lagen aan de noordzijde van de Lange Tiendeweg achter de
nummers 39 en 41 in een steegje dat in de middeleeuwen Grote Poort werd genoemd
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en later Schimmelpenningssteegje (Geselschap, Weeshuis, 1970, nummer 563, folio
151 en 564, folio 126. Matthijs, Oud Kadaster, 1993: Korte en Lange Tiendeweg).
In 1618 worden ze nog een keer genoemd, maar daarna raken we het spoor kwijt
(Kesper, Rechterlijke Archieven, 1951, nummer 342, folio 221. Geselschap, Hofjes,
220).
In 1550 stichtte Cornelis Sanderszoon een hofje bestaande uit zeven huisjes op
een rij aan de noordzijde langs de Nieuwehaven, ter hoogte van de huidige nummers
188-192. De bronnen spreken van ‘bordekamerkens’: houten huisjes dus (Kesper,
Rechterlijke Archieven, 1951, nummer 326, folio 59 verso. Matthijs, Oud Kadaster,
1993: Nieuwehaven. Geselschap, Hofjes, 1972, 220-222. Geselschap, Weeshuis,
1972, 244). Evenals bij de vorige hofjes, mochten ook deze huisjes gratis door
onvermogenden worden bewoond, waarbij de familie van de stichter inspraak behield.
Ze hebben echter niet lang dienst gedaan. De vier huisjes aan de westzijde werden
in 1586 wegens ouderdom en de oorlog, die in 1572 was uitgebroken, onbewoonbaar
verklaard en gesloopt. Het ledige erf werd vervolgens verkocht.
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96 De Barbaratoren (1998).

De overige huisjes zijn in 1606 gerenoveerd en vervolgens in huur uitgegeven. Van
twee van deze huisjes keerden de bewoners, onder wie een echtpaar, na de renovatie
terug. De bewoner van het derde huisje kreeg een plaatsje op het Heilige Geesterf
(Geselschap, Weeshuis, 1970, nummer 563, folio 159-162 en 564, folio 143-149).
Geen van de drie middeleeuwse hofjes heeft de overgang naar de Nieuwe Tijd dus
lang overleefd. De verklaring daarvoor zal wel zijn, dat de door de stichters ter
beschikking gestelde middelen voor het onderhoud niet toereikend waren. Van het
bestaan van deze hofjes weten we alleen iets omdat het beheer ervan aan de Heilige
Geestmeesters was opgedragen. In theorie zou het kunnen dat er in de middeleeuwen
meer van dergelijke hofjes waren, waarmee het Heilige Geestcollege geen bemoeienis
had. Inderdaad vermeldt het Tiende Penningkohier van 1557 (Archief Staten van
Holland inventaris 944) verschillende complexen ‘cameren’. Maar bij geen daarvan
wordt, zoals bij die van de Heilige Geest, uitdrukkelijk vermeld dat ze gratis werden
bewoond. In de Nieuwe Tijd concentreerden de Heilige Geestmeesters al hun aandacht
op de Heilige Geesterven aan de Groeneweg; het stichten en beheren van hofjes
lieten ze aan particulieren over.

Sint Barbarakapel en gasthuis
De Sint Barbarakapel op de hoek van de Keizer- en de Kuiperstraat is oorspronkelijk
als gasthuis gesticht en heeft vanaf het begin ook een altaar gehad (Kesper,
Rechterlijke Archieven, 1951, nummer 319, folio 10. Goudriaan, Sint Barbarakapel,
1998). Het beheer lag bij het Sint Barbaragilde, dat in de processielijst van het begin
van de vijftiende eeuw voor het eerst wordt genoemd (Rollin, Rechtsbronnen, 1917,
32-33. Goudriaan, Gilden, 1996, 20). Dit gilde verenigde niet, zoals wel beweerd is
(Geselschap, Altaren, zonder jaar), de Goudse pottenbakkers, maar moet worden
beschouwd als een religieuze broederschap. De populariteit van Sint Barbara kan
worden verklaard uit de omstandigheid dat zij, als één van de veertien noodhelpers,
werd aangeroepen om bescherming tegen de pest.
De Barbarakapel werd in of kort na 1505 gebouwd (Kesper, Rechterlijke Archieven,
1951, nummer 320, folio 263). Maar een gasthuisje stond er al sinds 1468, het jaar
waarin het Barbaragilde voor het eerst een aankoop deed op de hoek van de Keizeren de Kuiperstraat (Kesper, Rechterlijke Archieven, 1951, nummer 318, folio 101
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en 319, folio 10. Matthijs, Oud Kadaster, 1993: Keizerstraat, Kuiperstraat en
Vlamingstraat). Drie jaar later wordt ook van een Barbarakapel

97 De huizen ter plaatse van de voormalige Barbarakapel aan de Keizerstraat (1998).

gesproken (De Lange van Wijngaerden, Manuscript, I, 551). Vóór 1468 staat op
dezelfde plek een Mariakapelletje (Geselschap, Gasthuizen, 1966, nummer 547, folio
19). De kloostermoppen die op deze plaats zijn gevonden stammen wellicht van deze
voorganger (Goppel, Barbarakapel, 1994).
In de loop van de zestiende eeuw verliep het gasthuis en werd de kapel als
armenschool in gebruik genomen (Walvis, Beschrijving, 1714, II, 182-183 en 186).
De mededeling van Ignatius Walvis dat er ook een Barbaraconvent zou zijn geweest,
blijkt op een onbetrouwbare overlevering te berusten (Goudriaan, Sint Barbarakapel,
1998). In 1581 verkocht het stadsbestuur de voormalige kapel aan een particulier.
De toren bleef stadseigendom: enkele jaren eerder had het stadsbestuur de klok van
de Noodgods naar de toren van de Barbarakapel laten overbrengen (Geselschap, Oud
Archief, 1965, nummer 45, folio 154, 544, folio 60 verso en 113-113 verso).

Sint Olevaerskapel
De kapel van Sint Olevaer stond buiten de Dijkspoort of Rotterdamse poort aan de
IJsseldijk, ongeveer op de plaats waar zich nu de Mallegatsluis bevindt. De heilige
onder wiens bescherming de kapel stond, was de Noorse koning Olaf, niet de
Fries-Utrechtse heilige Odulphus (Kesper, St.-Janskerk, 1901, nummer 33. De Meer,
De Wint Waijt, 1986. Goudriaan, Sint Olevaer, 1997, 98-104. Pot, Sint
Odulphuskapel, 1949).
De kapel behoorde toe aan het Goudse gilde van grootschippers. In de vaker
genoemde processielijst van het begin van de vijftiende eeuw worden ‘scoenbaerdsen’
vermeld, waarmee vermoedelijk de Goudse Schonenvaarders zijn bedoeld (Goudriaan,
Gilden, 1996, 20. Hulshof, Ambachtsgilden, 1996, 100-102). Gouda lag in de
middeleeuwen aan een zeevaartroute: Goudse schippers worden

Wim Denslagen, Gouda

157

98 Plattegrond van de Barbarakapel: reconstructie door Frank Goppel (1994).

in Engeland en tot in het Oostzeegebied (Dantzig) gesignaleerd. In het gilde van de
Schonenvaarders mogen we dus wel de voorlopers van het latere grootschippersgilde
zien. Dit gilde had Sint Olevaer als patroon. In de zestiende eeuw ontstonden er
moeilijkheden omtrent de zeggenschap van dit gilde over de kapel, waarvan we de
details niet kennen. In 1548 voerden de dekens van het schippersgilde een proces
tegen de kapelmeesters (Kesper, Rechterlijke Archieven, 1951, nummer 8, folio 121
verso). De oorzaak zou kunnen zijn dat de kapel behalve voor schippers ook een
functie had voor de omwonenden: buiten de Dijkspoort lag een voorstad met
scheepswerven en een aanzienlijk aantal huizen. Omstreeks 1570 komt er een einde
aan de geschillen, waarbij het schippersgilde weer de zeggenschap over de kapel
krijgt (Geselschap, Gilden, 1961, nummer 42. Goudriaan, Sint Olevaer, 1997, 98).
Ligging en functie van de Goudse Olevaerskapel vertonen frappante
overeenkomsten met die van de Oudezijds- of Sint Olofskapel in Amsterdam. Beide
kapellen liggen aan de rand van de stad, aan de rivierdijk en tegenover de rede waar
binnenkomende schepen voor anker gaan. Beide kapellen zullen vooral gediend
hebben als bedehuis voor de schippers op de grote vaart (Baart, Sint Olofskapel,
1992). Van de relatie tussen de Goudse Olevaerskapel en de scheepvaart getuigt ook
een wonder, dat omstreeks het midden van de zestiende eeuw zou hebben
plaatsgevonden, maar dat pas een eeuw later werd opgetekend. Tegenover de kapel
op de IJssel brak een hevige scheepsbrand uit, die niet te blussen was. Daarop
organiseerde men een processie met het Mariabeeld uit de Noodgodskapel aan de
Haven naar de Olevaerskapel. Pas toen iemand de mantel van Maria op de vlammen
wierp, doofde het vuur (Goudriaan, Maria, 1996, 96-97).
De eerste vermelding van de Olevaerskapel dateert van 1471 (De Lange van
Wijngaerden, Manuscript, I, 551: testament van Dirk Willem Scottenzoon). Het zou
kunnen zijn dat de kapel nog enige decennia ouder is, want de voorstad waarin zij
stond, was er zeker al in 1435 (Geselschap, Gilden, 1961, nummer 43). In 1489 werd
de kapel in de as gelegd tijdens oorlogshandelingen in de zogenaamde Jonker
Fransenoorlog (Snoy, De rebus Batavicis, 1620, 177). De kapel werd weer
opgebouwd, maar verkeerde in 1525 in slechte staat. In dat jaar vroegen de dekens
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van het schippersgilde en de kapelmeesters aan de Goudse vroedschap om
toestemming voor het houden van een collecte om de kapel te kunnen repareren, een
toestemming die hun werd onthouden (Geselschap, Oud Archief, 1965, nummer 43
folio 66 verso). In het midden van de zestiende eeuw telde de kapel ook enkele
bijgebouwen. In het Tiende Penningkohier van 1557 wordt namelijk gesproken van
de ‘Sint Oelofs cappel met haer bedrijf’ (folio 35 verso).
Kort na 1572 is de kapel afgebroken, hetzij wegens de aanleg van de Mallegatsluis
(Pot, Sint Odulphus-kapel, 1949), hetzij ten gevolge van de ontmanteling van de
gebouwen buiten de singels waartoe men tijdens het beleg van Leiden genoodzaakt
was. In de tijd van Walvis stond er als overblijfsel van de kapel nog een ‘huisje’, dat
gebruikt werd voor de bediening van de sluis (Walvis, Beschrijving, 1714, II, 186).

Arme Fraterhuis

99 Een gedeelte van de westelijke zijgevel van de Barbarakapel (1998).

Het Arme Frater- of Klerkenhuis was een convict (woongemeenschap) voor arme
jonge geestelijken die in Gouda kwamen studeren. De aanwezigheid van een groep
arme klerken in Gouda gaat terug tot de jaren 1456-1460, toen de collatiebroeders
op bescheiden schaal begonnen met het geven van onderwijs aan enkele inwonende
scholieren (Hensen, Kronyk, 1899, 40). Tot augustus 1475 huisden er scholieren in
het Collatiehuis (Vorstman, Stukken, 1847, 100). Reeds in deze jaren waren de arme
klerken af en toe voorwerp van caritas (De Lange van Wijngaerden, Manuscript, I,
551-552. Geselschap, Weeshuis, 1970, nummer 21, folio 22). Op 12 december 1475
werd een zelfstandig klerkenhuis opgericht (Taal, Kloosterarchieven, 1957, regest
595). Het huis, gelegen aan de Groeneweg op de noordzijde van de hoek met de
Doelenstraat, werd door de Goudse notabel Armbout Gerytzoon in handen gesteld
van een commissie bestaande uit twee leken en de paters van vier conventen, onder
wie één van de collatiebroeders. Aan laatstgenoemde werd het dagelijks toezicht op
de jonge klerken in het huis opgedragen. De bewoners moesten minstens twaalf jaar
en gezond van lijf en leden zijn, zodat ze de priesterwijding konden ontvangen, en
ze moesten het vaste voornemen hebben om het klooster in te gaan. Van hen werd
verwacht dat ze voor de schenker en zijn familie zouden bidden. De statuten van dit
Goudse klerkenhuis waren
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afgeleid van die uit Deventer (Carlier, Fraterhuis, 1947, 57-58. Weiler, Volgens de
norm, 1997, 146-147). In de oudere literatuur (sinds Kesper, Gymnasium, 1897,
111-114) treft men vaak de opvatting aan dat het Arme Fraterhuis een school was.
Dit is onjuist: de bewoners van het huis bezochten de school van de collatiebroeders
en na de opheffing daarvan de Goudse parochieschool, die een goede naam had.
Na de stichting in 1475 werd het Arme Fraterhuis nog enkele malen uitgebreid.
In 1490 verwierf het een aandeel in enkele ‘cameren’ aan de Doelenstraat. In 1509
volgde de aankoop van een (deel van een) perceel aan de Groeneweg. Hier verrees
de kapel, die in 1520 voor het eerst wordt genoemd (Kesper, Rechterlijke Archieven,
1951, nummer 319, folio 157 verso, 321, folio 19 respectievelijk 136 verso. Matthijs,
Oud Kadaster, 1993: Groeneweg en Tuinstraat). Op het altaar van deze kapel stichtte
Roelof Janszoon, de onderpastoor van Gouda, in 1545 een zielmis (Walvis,
Beschrijving, 1714, I, 215). Eén van de vertrekken op het erf van het fraterhuis wordt
later aangeduid als de ‘stoeff van de fratres’, vermoedelijk gaat het hier om de
verwarmde kamer (Geselschap, Weeshuis, 1970, nummer 564, folio 119 verso). In
1557 bedroegen de jaarlijkse inkomsten uit tuin-, huis- en landrenten ruim 57 pond,
zoals uit het Tiende Penningkohier blijkt.
In 1572 werden de kinderen uit het Arme Fraterhuis verdreven, maar een jaar later
woonden er toch nog vier. De Heilige Geestmeesters namen toen de gebouwen over,
inclusief de verplichting om voor de overgebleven bewoners te zorgen (Taal,
Kloosters, 1960, 190). De gebouwen werden verhuurd, maar in 1599 stortte de kapel
in. Het ledige erf is toen door particulieren in gebruik genomen (Geselschap,
Weeshuis, 1970, nummer 564, folio 119). Resten van het huis waren nog in de tijd
van Ignatius Walvis zichtbaar (Walvis, Beschrijving, 1714, I, 215).

Elisabeth Gasthuis
De middeleeuwse voorganger van het Elisabeth Gasthuis aan de Kleiweg bevond
zich aan het zuidelijke einde van de Spieringstraat bij het Minderbroedersklooster.
Iets verder noordwaarts in de Spieringstraat lag het Onze Lieve Vrouwe- of Noodgods
Gasthuis, waarmee het Elisabeth Gasthuis wel eens is verward (Carlier, Lieve
Vrouwen Gasthuis, 1940). De allervroegste vermeldingen laten zien dat ook de
Spieringstraat niet de oudste plaats van vestiging van het gasthuis is geweest: uit
enkele huizentransporten van 1478-1480 blijkt dat het dan is ondergebracht in een
pand aan de noordzijde van de Lange Groenendaal, even ten oosten van de
Lombardsteeg (Kesper, Rechterlijke Archieven, 1951, nummer 319, folio 53. Matthijs,
Oud Kadaster, 1993: Korte en Lange Groenendaal).
Kort daarop is het gasthuis verhuisd naar de Spieringstraat: in maart en mei 1481
kopen de maters van het Elisabeth Gasthuis daar enkele percelen van Goudse
particulieren (Kespers, Rechterlijke Archieven, 1951, nummer 319, folio 74 verso
en 76). Op bouwactiviteit in deze periode wijst de verlening van subsidie voor leidak
door het stadsbestuur (Geselschap, Oud Archief, 1965, nummer 1145, folio 16 verso).
De veronderstelling dat het gasthuis een deel van het veel te ruime klooster van de
minderbroeders in gebruik zou hebben genomen (Bik, Elisabethgasthuis, 1986) is
niet gefundeerd.
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Over de precieze aard van deze charitatieve instelling in haar beginperiode tasten
we enigszins in het duister. Bij één gelegenheid (Kesper, Rechterlijke Archieven,
1951, nummer 319, folio 74 verso) wordt ze aangeduid als ‘klooster’. Taal leidde
hieruit af dat nonnen uit één van de naburige vrouwenconventen, vermoedelijk dat
van Sint Catharina, belast waren met de verpleging in het gasthuis (Taal, Kloosters,
1960, 8 en 142-145). Een andere mogelijkheid is dat de bewoners van het Elisabeth
Gasthuis in de beginperiode aan godsdienstige leefregels onderworpen zijn geweest,
die overeenkomsten vertoonden met echte kloosterregels en die zich ook in die
richting hadden kunnen ontwikkelen. De situatie zou dan analoog zijn geweest aan
die van het Rotterdamse Elisabeth Gasthuis (Ten Boom, Reformatie in Rotterdam,
1987, 38). Maar daarmee in strijd is een ander, toevallig bewaard document: tot 1485
zouden niet alleen vrouwen, maar ook mannen in het gasthuis opgenomen zijn geweest
(Geselschap, Weeshuis, 1970, nummer 21, folio 120-120 verso).
Deze mededeling danken we aan de tekst van een belangrijke fundatieoorkonde,
waarin een zekere Dieuwer, weduwe van Claes die Smit, 500 schilden aan het gasthuis
schonk onder voorwaarde dat de moeders van het gasthuis voortaan geen
manspersonen meer zouden opnemen. Van het genoemde bedrag moesten ze
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ten eeuwigen dage dertien arme vrouwen onderhouden, waarbij familieleden van de
schenkster voorrang zouden genieten. Deze fundatie zal de ontwikkeling van het
Elisabeth Gasthuis tot een tehuis voor oude vrouwen hebben veroorzaakt. Overigens
bood het gasthuis vanaf het begin niet alleen kosteloos onderdak aan arme vrouwen,
maar nam het ook al dadelijk proveniers (kostkopers) op (Kesper, Rechterlijke
Archieven, 1951, nummer 319 folio 60 verso. Vermelding, naast arme weduwen,
van ‘commensales’ in: Geselschap, Gasthuizen, 1966, nummer 964). In 1488-1489
kreeg het gasthuis verlof om een eigen priester aan te stellen, die op het gasthuisaltaar
de mis zou mogen opdragen zo vaak men wilde, behalve op de vier grote kerkelijke
feestdagen (Geselschap, Gasthuizen, 1966, nummer 964).
Dan gebeurt er iets vreemds in het bestuur van het gasthuis. Aanvankelijk bestond
dit uit een aantal ‘moeders’, notabele Goudse dames. Maar omstreeks 1490 zien we
naast de moeders ook ‘vaders’ verschijnen en enkele jaren later hebben mannelijke
‘bewarers’ het bewind geheel overgenomen (Geselschap, Gasthuizen, 1966, regesten
441 en 452).
Over de inrichting van het gasthuis zijn geen gedetailleerde gegevens bekend. De
bovengenoemde aanstelling van een priester volgde op de aankoop van een huis in
de Spieringstraat ten noorden van het bestaande complex (Geselschap, Gasthuizen,
1966, regesten 433-436. Kesper, Rechterlijke Archieven, 1951, nummer 319, folio
145 en 172): met de uitbreiding die toen plaats vond zal ook ruimte beschikbaar zijn
gekomen voor het plaatsen van een altaar. Het staat vast dat het gasthuis behalve uit
een hoofdgebouw uit een aantal ‘huijskens’ heeft bestaan (Kesper, Rechterlijke
Archieven, 1951, nummer 331, folio 97). In dergelijke kamerwoningen konden de
vrouwen zelfstandig wonen, maar ze ontvingen dan wel hun levensonderhoud van
het gasthuis. Dit kan worden afgeleid uit een opnemingscontract van 1500, waarin
overigens noch van betaling, noch van opname ‘om Gods wille’ gerept wordt, zodat
in het midden moet blijven of het in dit geval om proveniers (kostkopers) gaat of om
miserabele personen (Geselschap, Gasthuizen, 1966, regest 457. Vergelijk
Kossman-Putto, Armen- en ziekenzorg, 1982, 260-261). Overigens bezat het gasthuis
in de zestiende eeuw behalve aan de Spieringstraat ook enkele kamerwoningen aan
de Tevecoop (Matthijs, Oud Kadaster, 1993: Turfmarkt zuidzijde) en aan de
Komijnsteeg (Tiende Penningkohier 1557). De omvang van het complex aan de
Spieringstraat kan worden gereconstrueerd op basis van gegevens over de verkoop
ervan in percelen in de jaren 1595-1605, na de verplaatsing van het Oude Vrouwenhuis
naar de Kleiweg (Kesper, Rechterlijke Archieven, 1951, nummer 334, folio 222
verso - 226 verso en 336, folio 3 verso en 110). Het terrein strekte zich uit over de
volle diepte van het blok tot aan het water van de Zak (de huidige Tuinstraat) en
besloeg aan de Spieringstraat de huidige nummers 131-141 (Matthijs, Oud Kadaster,
1993: Groeneweg en Tuinstraat, Spiering- en Jeruzalemstraat). Aan de zuidzijde
grensde het gasthuis onmiddellijk aan het klooster van de minderbroeders; de
Hoefsteeg is pas aangelegd nadat beide instellingen hier waren verdwenen
(Scheygrond, Straatnamen, 1979, 59-60).
Aangezien het gasthuis aan de Spieringstraat in 1595 op instorten stond, gaf de
vroedschap verlof het af te stoten (Geselschap, Oud Archief, 1965, nummer 46, folio
344). Dit verzoek was ingediend door de gasthuismeesters, het college dat sinds de
samenvoeging van de goederen en inkomsten van de gasthuizen van Catharina en
van Elisabeth in 1573, beide instellingen onder zijn beheer had (Geselschap, Oud
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Archief, 1965, nummer 45, folio 39 verso). In de winter van 1574 kregen ze de
beschikking over het voormalige Magdalenaklooster, op voorwaarde dat ze daar een
pesthuis zouden inrichten (Geselschap, Gasthuizen, 1966, nummer 91. Doos Algemeen
Rijksarchief: Goudse kloosters). Maar met de oprichting ervan vlotte het niet erg.
Daarom werden enkele gebouwen van het klooster aan de Kleiweg bestemd tot een
nieuw onderkomen voor de oude vrouwen, die daarheen in 1595 moeten zijn
overgebracht, al is een direct bericht daarover niet voorhanden. Een nieuwe start
maakt het Elisabeth Gasthuis in 1605-1606, wanneer onder reglementering door de
vroedschap een lange reeks stichtingen van preuven begint, waarvan de fundatie van
Christina Gijsberts de eerste is (Walvis, Beschrijving, 1714, I, 189-191. Bik, Medisch
leven, 1955, 465-466 en 558).

Sint Jacobskapel en gasthuis
Aan de westzijde van de Raam, tussen de Drapenierssteeg en de Vlamingstraat, stond
het Sint Jacobs Gasthuis met de bijbehorende kapel. In het huidige stads-
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beeld herinnert niets meer aan deze religieuze stichting. Eigenaar van kapel en gasthuis
was de broederschap van Sint Jacob, die al in het begin van de vijftiende eeuw
bestond. Misschien is deze broederschap, zoals Sint Jacobsgilden elders,
oorspronkelijk opgericht door en voor bedevaartgangers naar Santiago de Compostela
(Van Herwaarden, Pelgrims, 1985, 221 en verder), maar uit het bewaard gebleven
materiaal blijkt deze connectie met de pelgrimage naar Spanje niet. Wel is duidelijk
dat de Sint Jacobsbroederschap een voornaam karakter droeg. Bestuursleden kwamen
uit de beste Goudse families, het Sint Jacobsaltaar in de Sint Janskerk stond op een
prominente plek in de zuidelijke zijbeuk en vormde de pendant van het altaar van
de al even illustere Onze Lieve Vrouwenbroederschap. Kort voor de Reformatie
bestelde de broederschap een paneel met de Onthoofding van Jacobus de Meerdere
bij de schilder Anthonie Blockland van Montfoort; dit altaarstuk is thans een van de
topstukken van de collectie van het Museum Catharina Gasthuis (Goudriaan, Gilden,
1996, 46-48).
De broederschap werd bestuurd door dekens. Het gasthuis had aanvankelijk een
apart bestuur en een van de broederschap gescheiden financieel beheer, maar in 1521
werden het altaar in de Sint Janskerk en het gasthuis aan de Raam bestuurlijk
samengevoegd (Geselschap, Leprooshuis, 1960, nummer 38a).
Een reconstructie van het Sint Jacobscomplex is wegens de ingewikkelde
percelering in dit stadsdeel en wegens schaarste aan gegevens bijna onmogelijk.
Opgravingen hebben niet plaatsgevonden. Wel is duidelijk dat in 1484 een aanvang
gemaakt werd met de bouw van het complex. In dat jaar kochten de dekens van het
Sint Jacobsgilde een huis en erf aan de Koningstraat (de oude naam van de westzijde
van de Raam), en wel ‘in het Somerslop’ (Kesper, Rechterlijke Archieven, 1951,
nummer 319, folio 105 verso). Vanaf het begin van de zestiende eeuw - beginnend
met de aankoop van het huis van Bouwen Mitte Koenen in 1503 (Kesper, Rechterlijke
Archieven, 1951, nummer 320, folio 247 verso) - werd het terrein van het Sint
Jacobsgilde steeds verder zuidwaarts uitgebreid. Al spoedig grensde het direct aan
het terrein van de brigitten, die aan de noordzijde van hun klooster over huizen
beschikten die ze aan particulieren verhuurden. Vermoedelijk hebben de gildedekens
van Sint Jacob zelfs enkele percelen van de brigitten overgenomen, al is dit niet
rechtstreeks gedocumenteerd.
In de beginperiode had de stichting het karakter van een gasthuis. Dit blijkt uit
een document dat niet ouder kan zijn dan 1499 (Geselschap, Gasthuizen, 1966,
nummer 548, folio 36). Maar nog vóór de uitbreidingen naar het zuiden wordt
eveneens een Jacobskapel genoemd (Kesper, Rechterlijke Archieven, 1951, nummer
320 folio 247 verso en Geselschap, Gasthuizen, 1966, nummer 549, folio 30).
Waarschijnlijk was het gasthuis aanvankelijk tevens kapel, zoals dat ook het geval
was bij de kapellen van Sint Joost, Sint Barbara en Sint Antonius. Bij de voltooiing
van de zuidwaartse uitbreidingen moet een nieuwe kapel zijn gebouwd, die de ruimte
opvulde tussen het in de bronnen vaker genoemde steegje van Sint Jacob en het
Brigittenklooster. Dat dit later de plaats van de kapel was, blijkt uit de verkoop in
1595 van de ‘plaats daar Sint Jacobskerk gestaan heeft’, waarbij het steegje als
noordelijke belending wordt opgegeven (Kesper, Rechterlijke Archieven, 1951,
nummer 334, folio 217). Dit betekent dus dat het gasthuis en de kapel later in twee
aparte gebouwen waren ondergebracht, een ontwikkeling die zich precies zo op het
Sint Antoniuserf heeft voorgedaan.
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Tot het Sint Jacobserf behoorde ook nog een reeks huisjes, vermoedelijk
eenkamerwoningen. Ze werden ter beschikking gesteld aan oudere alleenstaanden.
Van enkele contractjes uit de jaren 1520-1540 kennen we de voorwaarden dankzij
een bewaard gebleven administratieboek (Geselschap, Leprooshuis, 1960, nummer
38a, folio 7 verso en 10. Goudriaan, Gilden, 1996, 46-47). De kopers kregen hun
huisje levenslang voor vier pond Vlaams ineens, een bedrag dat ongeveer even hoog
was als het gangbare tarief voor de kamerwoningen op het Heilige Geesterf. Of dit
ook betekent dat de kopers levensonderhoud vanuit het Jacobs Gasthuis genoten ze zouden dan de status van proveniers hebben - is niet duidelijk. In 1557 stonden
er veertien van dergelijke huisjes op het terrein (Tiende penningkohier).
In 1573 werd ook de Sint Jacobsbroederschap opgeheven. De eigendommen en
inkomsten zijn toen aan de Leproosmeesters geschonken, niet met de bedoeling om
het Leprooshuis naar dit dichtbevolkte stadsdeel over te brengen, maar als financiële
tegemoetkoming. Op een onbekend tijdstip vóór 1591 werd de Sint Jacobskapel
gesloopt (Geselschap, Leprooshuis, 1960, nummer 38: uitgifte in erfpacht van de
plaats van de voormalige kerk). In 1595 verkochten de leproosmeesters
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100 De Onze Lieve Vrouwetoren aan de Nieuwehaven rond 1900. Rechts een gedeelte van de oude
brandweerkazerne (Collectie Steenbergh).

niet alleen het terrein van de kapel, maar ook enkele van de huisjes (Kesper,
Rechterlijke Archieven, 1951, nummer 334, folio 217. Matthijs, Oud Kadaster, 1993:
Raam en Nonnenwater, 196). Maar een aantal van de Sint Jacobshuisjes was in de
zeventiende eeuw nog bewoond. De veronderstelling dat de remonstranten van de
kapel gebruik hebben gemaakt is dus onjuist (Walvis, Beschrijving, 1714, II, 183.
Geselschap, Remonstrantse kerk, 1972, 321-323).

Onze Lieve Vrouwekapel aan de Nieuwehaven
De Vrouwetoren aan de Nieuwehaven is alles wat er nog rest van de Onze Lieve
Vrouwekapel die hier tot aan de Reformatie heeft gestaan. Deze kapel werd in 1493
gebouwd; in dat jaar werd eerst toestemming gegeven voor de plaatsing van een
draagbaar altaar, vervolgens werd een vast altaar gewijd. Opdrachtgever tot de bouw
van de kapel was de omstreeks dezelfde tijd opgerichte Rozenkransbroederschap
(Heeringa, Rekeningen, 1932, II, 52, 53 en 63). Met de stichting van deze
broederschap sloot Gouda aan bij een religieuze tendens in Noordwest-Europa, waar
zich dankzij de inspanningen van de dominicanen sinds 1475 vanuit Keulen de
rozenkransdevotie snel verspreidde. Nadere details over de activiteiten van de Goudse
broederschap zijn niet bekend. In de zestiende eeuw bestond het bestuur uit een
college van acht overlieden en vier dekens (Goudriaan, Gilden, 1996, 55).
De Onze Lieve Vrouwekapel beschikte over een Mariabeeld, dat evenals de
Noodgods van tijd tot tijd door scholieren in processie werd ‘gehaald’ (Geselschap,
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Oud Archief, 1965, nummer 2803). De kapel was de enige cultusplaats van de
broederschap. De Rozenkransbroeders beschikten niet over een altaar in de Sint
Janskerk. Nog een verschil met andere broederschapskapellen in de stad is het feit
dat aan de Onze Lieve Vrouwekapel niet tevens een gasthuis verbonden was. Wel
waren er tegen het kerkgebouw kleine huisjes gebouwd, die op dezelfde voorwaarden
verkocht of verhuurd zullen zijn geweest als die bij de andere kapellen. In de zestiende
eeuw werd in de kapel een armenschool gesticht, waar kosteloos onderwijs werd
gegeven, met name in lezen en godsdienst. De school stond in bestuurlijk opzicht
los van de broederschap: vier maagden of vrouwen waren belast met het financiële
beheer onder toezicht van een comité waarin de pastoor, de oudste burgemeester en
de oudste weesmeester zaten (Walvis, Beschrijving, 1714, II, 182).
De kapel zou de Reformatie niet overleven. Wel vond hier direct na de
machtsovername door Van Swieten, op 8 juli 1572, de eerste calvinistische eredienst
in Gouda plaats, maar in het najaar van 1572 liep de kapel schade op door vandalisme.
In april 1574 liet het stadsbestuur banken vanuit de kapel naar de inmiddels hervormd
geworden Sint Janskerk overbrengen: kennelijk had de kapel haar functie voor de
eredienst toen verloren. De kapel werd vóór 1585 gesloopt; alleen de toren bleef
gehandhaafd (Goudriaan, Gilden, 1996, 55. Van Booma, Rome tot Reformatie, 1989,
47).
Archiefonderzoek heeft aannemelijk gemaakt dat de in 1493 begonnen bouw van
de kapel in één campagne werd voltooid (Goudriaan, Gilden, 1996, 152, noot 135).
Recent bouwhistorisch onderzoek heeft dit bevestigd (Glaudemans, Vrouwetoren,
1995, 17). In 1494 kochten de kapelmeesters nog een perceel dat als kerkhof diende
(Kesper, Rechterlijke Archieven, 1951, nummer 319, folio 170. Geselschap,
Vrouwentoren, 1962, 35). De kapel vulde toen aan de Nieuwehaven de gehele ruimte
tussen de Springwijkersteeg - die later herdoopt werd tot Vrouwesteeg - en de steeg
Slapperdel. Laatstgenoemd steegje liep vanaf een punt in de Springwijkersteeg ten
zuiden van de kapel met een knik naar de Nieuwehaven (Matthijs, Oud Kadaster,
1993: Kleiwegstraat, Nieuwehaven en Vrouwesteeg). De zuidelijke begrenzing van
het kapelterrein was vermoedelijk het zijltje dat bij de opstelling van het kadastrale
minuutplan de achterste begrenzing vormde van de percelen aan de Nieuwehaven.
Opvallend is dat zich op dit omvangrijke terrein, dat na de ontmanteling van de kapel
plaats bood aan negen huispercelen, vóór de bouw van de kapel slechts drie huizen
bevonden, waaronder een boerderij met een ‘berch’, een hooiberg (Geselschap,
Vrouwentoren, 1962, 35), een aanwijzing dat aan het eind van de vijftiende eeuw de
bouwdichtheid in dit stadsdeel nog betrekkelijk gering was. Toch wordt de
Nieuwehaven al in 1365 in de bronnen genoemd en heeft recent archeologisch
onderzoek sporen van bewoning langs de gracht vanaf de veertiende eeuw
aangetroffen (Kok, Graven, 1997).
De Onze Lieve Vrouwekapel stond precies west-oost gericht, met toren en ingang
aan de westzijde en het kerkhof achter het koor aan de oostzijde. Ze stond dus onder
een schuine hoek op de Nieuwehaven. De overblijvende ruimte werd opgevuld door
de al genoemde huisjes. Walvis bericht dat de kapel driebeukig was en dat de nok
tot aan de hoogte van de klokkenzolder reikte (Walvis, Beschrijving, 1714, II,
181-182). Bij sloop- en grondwerkzaamheden aan de Vrouwesteeg in 1988 zijn wel
stenen van groot formaat te voorschijn gekomen, maar een systematisch onderzoek
van de fundamenten is achterwege gebleven (Van Dam, Vrouwesteeg, 1988).
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Niettemin heeft het in 1994-1995 uitgevoerde bouwhistorische onderzoek bevestigd
dat de kapel ook zijbeuken had. Op de vierde verdieping van de binnentoren zijn
galmgaten te voorschijn gekomen (Glaudemans, Vrouwetoren, 1995, 9, 16-17). De
Onze Lieve Vrouwekapel was dus de meest imposante van alle stadskapellen. Hebben
de stichters met deze royale opzet de bedoeling gehad om de weg te effenen voor de
vorming van een zelfstandige parochie in dit enigszins afgelegen noordelijke
stadsdeel? De aanleg van een kerkhof bij deze kapel, als enige van de stadskapellen,
kan ook een aanwijzing in die richting zijn. Op de vraag waarom die ontwikkeling
zich dan niet heeft doorgezet is bij de huidige stand van het onderzoek geen antwoord
te geven.
De Vrouwetoren bevat in haar huidige gedaante de romp van de laat
vijftiendeeeuwse toren met een traptoren aan de zuidzijde. Deze toren werd in 1754
van een nieuwe klamplaag voorzien. De oorspronkelijke toren bestond uit vijf
geledingen (begane grond en vier verdiepingen), die zich ter hoogte van de derde
verdieping verjongden. De eerste twee verdiepingen zijn bereikbaar via de traptoren,
de verdiepingen daarboven alleen met ladders. De op de vierde verdieping aan-
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getroffen galmgaten zijn bij de ingreep van 1754 vervangen door kleine venstertjes.
Op dezelfde verdieping bevindt zich een vierkante houtconstructie met muurstijlen
en korbeels ter ondersteuning van de spits. Deze is een kopie van de oorspronkelijke
constructie en stamt uit 1962 (Glaudemans, Vrouwetoren, 1995, 8-9). Voor het
overige maakte de ombouwing van 1754, die minder geledingen telt dan de
oorspronkelijke toren, ingrijpende wijzigingen nodig. Zo moest de dispositie van de
vensters in haar geheel aan de nieuwe situatie worden aangepast. Daarom is het
moeilijk een goede voorstelling van de oorspronkelijke toren te krijgen. Op de in het
stedelijk museum Het Catharina Gasthuis bewaarde pentekening van Jacobus
Stellingwerf kan men beter niet afgaan. Deze pretendeert de kapel in onttakelde staat
omstreeks 1585 weer te geven, maar de vorm is evident onjuist: de toren is
weergegeven met twee geledingen te weinig en staat náást de kapel. De door
Stellingwerf getekende kapel berust kennelijk op een foute interpretatie van de
traptoren, die op de in 1585 verschenen kaart van Braun en Hogenberg duidelijk te
zien is. Ook andere pentekeningen door Stellingwerf van middeleeuwse Goudse
kapellen zijn misleidend gebleken (Glaudemans, Vrouwetoren, 1995, 2. Goudriaan,
Sint Joostkapel, 1997).
Kern van de traptoren is een zorgvuldig geconstrueerde wenteltrap, die toegang
geeft tot de eerste en tweede verdieping van de toren. De oorspronkelijke ingang
bevond zich aan de zuidzijde vanuit de toen nog bestaande zuidelijke zijbeuk van de
kapel. Tegenwoordig bereikt men de traptoren via een later uitgehakte doorgang
vanuit de begane grond van de toren. Sporen van drie venstertjes zijn nog zichtbaar;
deze zijn in de negentiende eeuw dichtgemetseld bij een reparatie van het trappenhuis
dat door voortgaande verzakking van de toren ontzet was geraakt. De westgevel
vertoonde vóór de bepleistering een plint van Gobertangesteen met speklagen van
witte steen afgewisseld met lagen rode baksteen. De zuidwesthoek heeft een
hoekketting van Gobertangesteen, waarvan echter het onderste gedeelte niet origineel
is. De verklaring daarvoor is, dat het onderste deel van de westgevel van het
trappenhuis, als westmuur van de zijbeuk, nog enkele meters naar het zuiden doorliep
(Glaudemans, Vrouwetoren, 1995, 3, 9 en 17).
Omdat de toren in zuidelijke richting sterk overhelde, moest in 1754 worden
ingegrepen. Hendrik Kuijter, meester vijzelaar uit Amsterdam, verhielp het euvel
door de al genoemde bakstenen schil rondom de scheve toren te bouwen die aan de
noordzijde dikker was, zodat dat de verzakking naar het zuidoosten werd
gecontrabalanceerd en het leek of de toren weer recht stond. Enkele woonhuisjes
moesten wijken voor deze operatie (Geselschap, Oud Archief, 1965, nummer 862
en 3684. Geselschap, Vrouwentoren, 1962, 37-38). Zo ziet de toren er nu dan ook
uit, maar de verzakking is gewoon doorgegaan. De achttiende-eeuwse toren bestaat
uit drie geledingen, gescheiden door kalkstenen lijsten. De ingang bevindt zich in
de onderste geleding aan de westzijde in een spaarnis; in de kalkstenen sluitsteen
daarvan staat de tekst ‘Vernieuwt anno 1754’. Boven de deur bevindt zich een rond
venster. De westgevel van de onderste geleding heeft speklagen. De lange tweede
en korte derde geleding zijn gevuld met grote spaarnissen, die zijn afgezet met
natuurstenen hoekkettingen en afgesloten door korfbogen. Venstertjes bevinden zich
alleen aan de westzijde van de tweede en aan de west- en oostzijde van de derde
geleding. (Glaudemans, Vrouwetoren, 1995, 2-3 en 8).
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De spits zal bij de werkzaamheden van 1754 eveneens zijn vernieuwd en zijn
huidige gedaante hebben gekregen. Maar de spits die de toren thans bekroont is niet
de originele: in 1957 moest die om veiligheidsredenen vanwege de verzakking worden
verwijderd. In 1962 is de toren grondig gerestaureerd, bij welke gelegenheid een
gereconstrueerde spits werd aangebracht (Van der Zwart, Klok, 1992, 182 en 190.
Glaudemans, Vrouwetoren, 1995, 3). De klok die in de toren hangt draagt als opschrift
‘Si Deus pro nobis quis contra nos, Thomas Both me fecit 1590’ (Als God voor ons
is, wie is dan tegen ons, Thomas Both heeft me gemaakt in 1590). Deze Utrechtse
klokkengieter vervaardigde in dat jaar een reeks klokken voor een nieuwe beiaard
in de toren van de Sint Janskerk. Die reeks werd in 1676 vervangen door een
klokkenspel van Pieter Hemony. Vermoedelijk zijn toen niet alle oude klokken van
Both omgesmolten: één ervan kwam eerst in de Potterspoort terecht en vervolgens,
in 1683, in de Onze Lieve Vrouwetoren, om daar dienst te doen als uurslagklok (Van
der Zwart, Klok, 1992). Vroegere vermeldingen van klokken in de Vrouwetoren zijn
niet bekend, maar de aanwezigheid van de galmgaten duidt er wel op dat die er waren.
En de reden waarom de toren na de Opstand gespaard werd kan dezelfde zijn geweest
als die voor de handhaving van de Barbaratoren, namelijk zijn functie in de
tijdsaanduiding.
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Het Heilige Geesthuis
Aan de Regenboog, dat wil zeggen aan de noordoostzijde van de Markt, stond sinds
omstreeks 1495 het Heilige Geesthuis. Hier zetelde de parochiële armenzorg en het
gebouw diende ook als weeshuis.
Het college van Heilige Geestmeesters ontstond in 1391, toen meester Willem
Sonderdanc, voormalig lijfarts van graaf Jan van Blois, een deel van zijn vermogen
bestemde voor uitdelingen van kleding en voedsel aan de armen van Gouda. Het
stadsbestuur nam deze stichting onder zijn hoede en droeg het beheer ervan op aan
een college van twee jaarlijks aan te stellen personen. Later werd het college
geleidelijk uitgebreid tot een zestal leden. De stichting van Sonderdanc werd in 1393
gecompleteerd door de oprichting van een altaar in de Sint Janskerk ter ere van de
Heilige Geest, waaraan memoriediensten voor de familie Sonderdanc werden
verbonden maar waarbij ook een collectebus voor de armen werd geplaatst. In 1408
werd bovendien een broederschap aan dit altaar verbonden, waarvan men lid kon
worden tegen betaling van één pond per jaar, een bedrag dat behalve aan
memoriediensten ook besteed werd aan uitdelingen van wijn onder huiszittende
armen, gevangenen en zieken in het gasthuis (Geselschap, Weeshuis, 1972, 241-244.
Goudriaan, Gilden, 1996, 60-61).
In 1417 gaven Aernt Harmanszoon en zijn vrouw het huis Korte Groenendaal 11
aan de Heilige Geestmeesters om te dienen als bewaarplaats van hout en turf voor
de armen, zeven jaar later gevolgd door een schenking van meubilair (Geselschap,
Weeshuis, 1970, nummer 81 en 146). Dit eerste Heilige Geesthuis heeft ook na de
grote brand van 1438 nog enige tijd gefunctioneerd, zeker tot 1456 (Geselschap,
Gasthuizen, 1966, nummer 547, folio 34. Matthijs, Oud Kadaster, 1993: Korte en
Lange Groenendaal). Later in de vijftiende eeuw wordt een Heilige Geesthuis
gesignaleerd in de Vrouwensteeg. Daar is het in ieder geval van 1467-1480 gevestigd
geweest (Geselschap, Weeshuis, 1970, nummer 549, folio 26. Kesper, Rechterlijke
Archieven, 1951, nummer 319, folio 67 verso. Matthijs, Oud Kadaster, 1993:
Vrouwensteeg en Vuilsteeg).
De vestiging aan de Regenboog vond vermoedelijk pas in 1495 of 1496 plaats.
Eerdere vermeldingen van de Heilige Geest op de later bekende plek zijn niet bekend,
terwijl juist in dat jaar enkele huisaankopen plaatsvinden en bovendien een nieuwe
ordonnantie wordt opgesteld (Geselschap, Weeshuis, 1970, nummer 95-97 en 21,
folio 16). In die ordonnantie wordt voor het eerst aandacht besteed aan de opvang
van ouderloze kinderen, een taak die blijkbaar pas kort tevoren aan de Heilige
Geestmeesters was toevertrouwd. Op den duur zou de verpleging van vondelingen
en wezen alle andere taken van het Heilige Geestcollege overvleugelen (Geselschap,
Weeshuis, 1972, 245).
Merkwaardig is dat de Heilige Geestmeesters omstreeks deze tijd ook een ‘halle’
aankochten die aan de oostzijde van het Heilige Geesthuis lag. Deze ‘halle’, waarin
de stadswaag hing, is de voorloper van de Waag van Pieter Post. Bovenin was de
stadsgevangenis gevestigd. Overigens is er in de vijftiende eeuw aan de Markt
herhaaldelijk sprake van bouw of herbouw van een ‘halle’. De interpretatie van deze
gegevens stuit nog op de nodige moeilijkheden (Geselschap, Waag, 1982. Ibelings,
Markt, 1996, 55). Vast staat in ieder geval dat in de zestiende eeuw de Waag aan het
naastgelegen Heilige Geesthuis toebehoorde.
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Het Heilige Geesthuis werd door Geselschap vergeleken met een klooster
(Geselschap, Weeshuis, 1972, 245), in navolging van een ‘verschrijving’ in de legger,
waar sprake is van een ‘loots int heyligeest convent’ (Geselschap, Weeshuis, 1970,
nummer 563, folio 141 verso). Tot het complex behoorde ook een boerderij, zodat
de ingezetenen zoveel mogelijk uit de opbrengsten van de eigen landerijen konden
worden gevoed. De indeling van het complex kan in grote lijnen worden
gereconstrueerd (Geselschap, Weeshuis, 1970, nummer 563, folio 140-144. Kesper,
Rechterlijke Archieven, 1951, nummer 331, folio 310 verso-311). Aan de straat lag
het grote Heilige Geesthuis, waarin zich ook de haard met de slaapsteden voor de
kinderen bevond. Achter het grote huis lagen het bakhuis en het deelhuis. Het bakhuis
was vermoedelijk het koren- en het molenhuis, die eveneens terloops worden
genoemd. Op grond van allerlei testamenten en fundaties waren de Heilige
Geestmeesters verplicht tot brooduitdelingen aan de vele armen van Gouda, en daartoe
bezaten ze dan ook een eigen bakkerij, zoals dat bij de ‘Armen de Poth’, een
vergelijkbaar college van armenzorg in Amersfoort, eveneens het geval was. Bij het
deelhuis bevond zich de turfhoek; we zullen dit deelhuis daarom niet moeten opvatten
als de deel van de boerderij, maar als het vertrek van waaruit
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de uitdelingen van brandstof en voedsel werden gedaan. Aan de achterzijde, naast
het water van de Zeugstraat, lagen de agrarische bedrijfsgebouwen: ‘bouwerie’,
stallingen, ‘molkenhuis’, varkenskot en hooiberg.
Nadat in 1573 het weeshuis naar de Jeruzalemstraat was verplaatst, bleef de rest
van het complex nog tot in de zeventiende eeuw in bedrijf, totdat de gebouwen in
1668 werden gesloopt.

De Jeruzalemkapel
De Jeruzalemkapel werd in de jaren 1497-1504 gebouwd in opdracht van de priester
Gijsbert Willemszoon Raet, vicaris van het Sint Andriesaltaar in de Sint Janskerk,
ter herinnering aan zijn pelgrimage naar het Heilige Land, die vermoedelijk tussen
1478 en 1487 heeft plaatsgevonden. De kapel op de hoek van de Spieringstraat (nu
Jeruzalemstraat) en de Patersteeg werd opgericht naast het convent van de
collatiebroeders. Met hen sloot Raet in 1497 een overeenkomst, waarbij hij hun de
te bouwen kapel in eigendom gaf onder de voorwaarde dat de collatiebroeders er
twaalf missen per week zouden opdragen. In 1504 werd het altaar gewijd. Gijsbert
Raet overleed in 1511 en werd in zijn kapel begraven.
De collatiebroeders hebben de kapel tot aan de Opstand beheerd. Toen namen de
Heilige Geestmeesters bezit van het broederconvent en brachten het Heilige
Geestweeshuis er naartoe. Of de Jeruzalemkapel ook bij dat weeshuis werd gevoegd,
is niet bekend. Omstreeks 1598 werd de kapel ingericht als vergaderkamer van de
aalmoezeniers, een in 1586 gesticht college van armenzorg voor het niet-burgerlijke
deel van de stadsbevolking. In de eerste decennia van de zeventiende eeuw namen
de aalmoezeniers het tegenover deJeruzalemkapel gelegen terrein van het voormalige
Margarethaklooster in gebruik als weeshuis. Intussen hielden ze de Jeruzalemkapel
aan als kantoor, en dat bleef zo tot de samenvoeging van de twee colleges van
armenzorg in 1812. Nadien heeft de kapel onder meer dienst gedaan als atelier van
een glasschilder. Tegenwoordig is ze in gebruik als tentoonstellingsruimte van
Kunstcentrum Burgvliet.
De kapel bestond oorspronkelijk uit een twaalfzijdig en een rechthoekig gedeelte
ten noorden daarvan. Het twaalfzijdige gedeelte is in 1996 in opdracht van de
gemeente Gouda aan een bouwhistorisch onderzoek onderworpen ter voorbereiding
van een restauratie. Dit onderzoek werd uitgevoerd door het Instituut voor
Bouwhistorische Inventarisatie en Documentatie te 's-Hertogenbosch. Aanvullende
informatie werd verkregen uit een kort archeologisch onderzoek, in juni 1997 ingesteld
door de Archeologische Vereniging Golda (Glaudemans, Jeruzalemkapel, 1998). De
opgraving was nodig omdat de voorgenomen restauratie onder meer het storten van
een betonvloer met zich mee zou brengen. Het rechthoekige gedeelte is al in de
achttiende eeuw grotendeels verdwenen om plaats te maken voor een woonhuis dat
op de oude funderingen werd gebouwd. Er zijn slechts enkele muurresten van de
kapel in de noord- en oostgevel behouden. Over dit rechthoekige deel en over de
inrichting van de kapel als geheel is het een en ander bekend uit het verslag van de
collatiebroeder Johannes van Emmerik uit het begin van de zestiende eeuw
(Glaudemans, Jeruzalemkapel, 1998, 23-36 en Goudriaan, Gijsbert Raet, 1999).
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De Jeruzalemkapel werd gebouwd naar het model van de Heilige Grafkerk in
Jeruzalem, waarvan in het bijzonder de koepelvorm en de twaalf zijden werden
overgenomen. Het Heilige Graf in Jeruzalem is het monument dat op het rotsgraf is
gebouwd en waarin volgens de overlevering het lichaam van Christus zou hebben
gerust. Het bestaat uit een twaalfzijdige centraalbouw onder een door zes zuilen
gedragen koepel met een rechthoekige aanbouw aan de oostzijde, de Kapel van de
Engel, waarin zich de toegang bevindt. Jeruzalemkapellen komen in heel Europa
voor. Ze werden meestal gebouwd door teruggekeerde bedevaartgangers, hetzij
individueel, hetzij in broederschappen verenigd. In Nederland bevonden zich
Jeruzalemkapellen in Utrecht, Amsterdam en Leiden, terwijl ook de Delftse
Marthakapel van hetzelfde type was. Al deze kapellen zijn verloren gegaan. Alleen
in Delft zijn de kap met het houten tongewelf van het rechthoekige deel en muurresten
van de centraalbouw bewaard gebleven.
De Jeruzalemkapel in Gouda is de gaafst bewaarde centraalbouw van dit type in
Nederland. Blijkens schriftelijke bronnen en de vondst van doorgaand muurwerk
aan de zuidzijde is deze kapel oorspronkelijk verbonden geweest met het woonhuis
van Gijsbert Raet ten oosten ervan. Een vijftiende-eeuwse muur die bij de opgraving
onder de centraalbouw tevoorschijn kwam, werd door de opgravers met het

Wim Denslagen, Gouda

166

101 De Jeruzalemkapel in 1940.

102 Reconstructietekening van de Jeruzalemkapel (Glaudemans, Jeruzalemkapel, 1998).

woonhuis van Geertruid Florisdochter in verband gebracht; zij nemen aan dat het
werd afgebroken voor de kapel. Het is echter ook mogelijk dat dit woonhuis is
gehandhaafd door Gijsbert Raet. De opgegraven muur is dan wellicht van één van
de eenkamerwoningen die zich hier bevonden vóór de bouw van de kapel.
Het twaalfhoekige gedeelte heeft een diameter van zeven meter. In het midden
was het Heilige Graf opgesteld. Welke vorm dit had en of het ook een imitatie was
van het grafmonument in Jeruzalem, is niet bekend. Evenmin staat vast van welk
materiaal het was vervaardigd. In de kapel hingen drie lampen die volgens de wens
van de stichter 's nachts en op feestdagen moesten branden. Op gewone dagen brandde
er maar één lamp. De twaalf wanden van de centraalbouw waren om en om voorzien
van hoog geplaatste spitsboogvensters. Op het niveau daaronder bevonden zich ronde
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blindnissen met kwartrond profiel, niet alleen aangebracht op de wanden met, maar
ook op die zonder venster. Van Emmerik deelt mee, dat het Heilig Graf versierd was
met fraai beschilderde ronde houten panelen: mogelijk waren deze in de blindnissen
aangebracht. Omdat in een contract dat Raet sloot met de schilder Timan
Hendrikszoon, onder de getuigen de collatiebroeder en de glasschilder Cornelis
(Volpartszoon), wordt genoemd, mogen we aannemen dat deze zelf ook bij de
uitvoering betrokken was en dat de vensters dus van gebrandschilderd glas voorzien
zijn geweest. Tussen de wanden bevinden zich slanke ronde muurschalken van
baksteen, voorzien van natuurstenen basementen en kapitelen
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103 Plattegrondtekening van de begane grond van de Jeruzalemkapel met aanbouwen (Glaudemans,
Jeruzalemkapel, 1998).

met een bijzondere profilering. Cementering in de negentiende eeuw heeft de schalken
veel van hun verfijning ontnomen. Nog aanwezige resten van rode beschildering
duiden erop dat de schalken, evenals de basementen en kapitelen, oorspronkelijk
beschilderd waren. Op de kapitelen rusten de ribben van een twaalfzijdig stergewelf.
De knooppunten van de ribben vertonen verdikkingen, waarin nog dookgaten te zien
zijn, hetgeen erop wijst dat hier oorspronkelijk houten gewelfschotels of
versieringsknoppen waren aangebracht. In het midden komen de ribben samen bij
een natuurstenen ring. Misschien was deze ooit open en vormde hij een oculus naar
het model van de Heilige Grafkerk in Jeruzalem. Thans is de opening afgesloten met
houten planken voorzien van een gipsen ornament. De kap is in 1976 onder toezicht
van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg gerestaureerd. Daarbij bleef de oude
constructie met twee boven elkaar gelegen tafelmenten intact en werd ze alleen door
het aanbrengen van extra sporen versterkt. De hoofdconstructie is van eikenhout, de
sporen zijn van naaldhout. Hier en daar vertoont de constructie nog telmerken.
Het exterieur zag er oorspronkelijk heel anders uit dan nu: een indruk hiervan
krijgt men nog dankzij een aquarel door G.J. Verspuy uit 1856, aanwezig in het
museum Het Catharina Gasthuis. Het recente bouwhistorisch onderzoek richtte zich
vooral op de noord- en de noordoostgevel, waar de oorspronkelijke uitvoering goed
te herkennen is. Het gebouw is opgetrokken uit baksteen met natuurstenen
detailleringen. In de oude situatie vertoonden de muurvlakken van de twaalfhoek
spitsbogen, met om en om blindnissen en deels geopende spitsboogvensters met
gaffelvormige tracering. Onder de spitsbogen liep rondom de kapel een geprofileerde
waterlijst van Ledesteen. Op halve hoogte, ter plaatse van de overgang van het blinde
naar het geopende gedeelte van de nissen, liep nog een speklaag van Ledesteen. Van
deze afwisseling van geheel gesloten en half geopende vensters is geen parallel
bekend. Op elk van de hoeken van de kapel was een ketting van natuursteen
aangebracht. De zuidgevel van de kapel was tot aan de oorspronkelijke onderzijde
van de nissen in verband gemetseld met het muurwerk aan de Patersteeg. Ook de
natuurstenen plint liep door. Dit zou kunnen betekenen dat de kapel aanvankelijk
bouwkundig een geheel vormde met het huis van Raet dat hier stond. Later zijn huis
en kapel opgenomen in het complex van de collatiebroeders.
De hoofdingang zal zich van meet af aan op de huidige plaats bevonden hebben,
aan de westkant van de kapel. Aan de overzijde bevond zich een tweede
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toegang, nog herkenbaar aan een zware eiken latei met daarboven de resten van een
spitsboogvenster van dezelfde afmetingen als die in de centraalbouw. Zonder twijfel
was dit oorspronkelijk de privé toegang van Gijsbert Raet.
Omstreeks 1860 werd de kapel in neogotische stijl gerestaureerd. In drie
muurvlakken werden de oorspronkelijke spitsboogvensters verlaagd en van
neogotische tracering voorzien. Erboven werden kleine ronde vensters aangebracht.
De westelijke ingang kreeg eveneens een neogotische omlijsting; alleen de sleutelplaat
van de deur is nog origineel. De waterlijst werd uitgebroken en door een spekband
vervangen. De ingreep werd gemaskeerd door alle gevelvlakken aan de buitenzijde
te voorzien van rode beschildering met witte schijnvoegen en door het aanbrengen
van imitatie klezoren (bij de dagkanten van de nieuwe vensters werd in sommige
baksteenstrekken opzettelijk een voeg uitgekapt). Ook het interieur onderging enkele
veranderingen. Vermoedelijk werd bij deze gelegenheid een houten vloer aangebracht.
Zandstenen ornamenten (basementen, kapitelen, ribben) werden van kalklagen en
schilderingen ontdaan, de muurschalken werden gecementeerd en daardoor van hun
verfijning beroofd.
Oorspronkelijk bestond er een open verbinding tussen de twee gedeelten. Maar
de functieverandering als gevolg van de Opstand vroeg om een scheidingsmuur
tussen de twee delen. In de zeventiende eeuw werd tegen deze muur aan de kant van
de centraalbouw een grote archiefkast aangebracht. Deze kast heeft aan de onderkant
twee grote paneeldeuren, die zijn opgenomen in een portaal met pilasters en een
kroonlijst. Daarboven bevindt zich een etage met eveneens deuren in een klassiek
portaal. Het geheel wordt bekroond door een hoofdgestel met architraaf, fries,
kroonlijst en fronton. In de kapel zelf bevindt zich nog een tweede kast van dit type.
Het noordelijke gedeelte van de kapel had de vorm van een onregelmatige rechthoek
met zijden van 6, 50 bij 8 à 10 meter. De noordelijke muur vormde de scheidingsmuur
met de refter van het Collatiehuis. De latere ontwikkelingen zijn niet geheel duidelijk,
maar het is wel bekend dat na de afscheiding van de centraalbouw het rechthoekige
gedeelte werd vervangen door een modern woonhuis in de stijl van Lodewijk XV
dat als onderwijzerswoning diende.
Volgens de schriftelijke bronnen wijdde de wijbisschop in 1504 niet alleen het
altaar, maar ook het deel van de kapelvloer dat zich bevond tussen het koorhek en
de refter. Het koorhek zal zich dus tegenover de noordmuur, aan de zuidzijde van
de rechthoek hebben bevonden, en wel zo dat de beide ingangen, de nog bestaande
en die aan de kant van het huis van Raet, buiten het gewijde gedeelte vielen. Als
plaats van het altaar komen de noord- en de oostwand in aanmerking. Voor de
noordwand pleit de situering tegenover het koorhek, maar een bezwaar daarbij is,
dat volgens de beschrijving door Van Emmerik hier ook een drieluik met een
witstenen sculpturaal middendeel en geschilderde zijluiken was aangebracht. Dit
drieluik stelde de Verrijzenis voor en was mogelijk bedoeld als memorietafel in
samenhang met het graf van Raet. Het zou dus kunnen dat de noordwand te weinig
ruimte liet voor het altaar en dat dit was opgesteld aan de oostmuur. Tot de aankleding
van de kapel behoorde ook een door Raet bij de Delftse meester Timan Hendrikszoon
besteld en in 1507 betaald retabel. Wat het uitwendige betreft: de rechthoek werd
bekroond door een dakruiter met een klokje. Deze dakruiter is nog te zien op de kaart
van Braun en Hogenberg uit 1585.
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In het rechthoekig gedeelte bevond zich ten slotte ook de grafsteen van Raet. Deze
bestond uit een zerk van zwarte hardsteen met vier geelkoperen hoekplaten en een
middenplaat van hetzelfde materiaal. De zerk bevindt zich tegenwoordig in het
museum Het Catharina Gasthuis in Gouda en de vijf platen behoren tot de collectie
van het Rijksmuseum in Amsterdam. De zerk draagt het volgende randschrift ‘Anno
Domini xvc xi die xxvii maii obiit venerabilis dominus Ghysber[tus fun]dator huius
cappelle, cuius anima requiescat in pace’. De koperen platen waren oorspronkelijk
geheel of gedeeltelijk ingekleurd. De vier hoekstukken vertonen de symbolen van
de vier evangelisten en ze zijn elk gevat in vier arcadebogen. De middenplaat heeft
de vorm van twee overlappende driehoeken, waarvan er een gevormd wordt door
accoladebogen. Centraal in dit middendeel bevindt zich een engel, die twee
wapenschilden omhoog houdt. Het linker vertoont een miskelk met twee palmtakken
als tekenen van het priesterschap en de pelgrimstocht van de overledene. Ook de
voorstelling op het rechter schild verwijst naar de pelgrimage naar het Heilige Land:
het Graf, het Jeruzalemkruis en het rad met de zwaarden van Sint Catharina. Het
randschrift van de middenplaat luidt ‘In tenebris stravi lectulum meum, rursum post
tenebras spero lucem’ (Job 17, 13 en 12).
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Mariakapelletjes
Op verschillende plaatsen in het straatbeeld van het middeleeuwse Gouda waren
Mariakapelletjes te zien. In sommige gevallen zullen het niet meer dan kleine huisjes
met een devotiebeeld zijn geweest. Andere kapellen beschikten wel over een altaar.
Eén van deze kapelletjes was het ‘vrouwenhuysken by Romer Jacobszoen’, dat in
de jaren rondom 1500 wordt vermeld (Rollin, Rechtsbronnen, 1917, 99, 120 en 207).
Het stond aan de Regenboog (de noordoostzijde van de Markt), bij het huis van de
notabel Roemer Jacobszoon op de hoek van de Stoofsteeg (Matthijs, Oud Kadaster,
1993: Markt - Hoogstraat - Wijdstraat). Het wordt alleen een paar maal genoemd in
verband met de markt voor zuivel en pluimvee die zich van het huisje tot aan de
Kerksteeg uitstrekte: de Botermarkt. Of er missen werden gecelebreerd is niet bekend.
Kleine Mariakapelletjes hebben zich ook bevonden aan de Veerstal (stadsarchief:
De Lange van Wijngaerden, dossier inventaris 70) en op de hoek van de Kuiperstraat
en de Keizerstraat. Het laatstgenoemde ‘Onse Vrouwenhuusgen’ wordt vermeld in
de periode 1408-1456 (Geselschap, Gasthuizen, 1966, nummer 544, folio 8 verso en
547, folio 19). Later in de vijftiende eeuw stond op deze plek de Barbarakapel.
Iets meer is bekend over het Onze Lieve Vrouwehuisje op de Vismarkt. Dit
behoorde toe aan het gilde van de viskopers. In een keur uit 1512 worden regels
opgesteld voor het plaatsen van stalletjes op de Visbrug en voor de kapel (Rollin,
Rechtsbronnen, 1917, 212 en 318). In deze kapel heeft zeker een altaar gestaan, want
in 1473 wordt de viskoopster Aef wegens belediging van de visvinders veroordeeld
tot het laten opdragen van zes missen in de kapel en het opsteken van vier kaarsen
(Kesper, Rechterlijke Archieven, 1951, nummer 176, folio 79. Hulshof, Gilden, 1996,
92-93).

Sint Remigiuskapel
Van de Sint Remigius- of Remijnskapel is zo goed als niets bekend. Het ‘Sint Remijns
huysken’ wordt voor het eerst genoemd in 1506, toen er op stadskosten zand en puin
ter verharding werden aangebracht (Geselschap, Oud Archief, 1965, nummer 1168,
folio 22-24 verso). De kapel werd bestuurd door dekens (Kesper, Rechterlijke
Archieven, 1951, nummer 6, folio 354 en 10, folio 227). Ze stond op de kade van
de Nieuwehaven op de hoek van Korte Gouwe, nabij het Galgeveld. Ten dele stond
ze ook op de brug over de Nieuwehaven, de Sint Remijnsbrug, wat duidelijk te zien
is op de kaart van Jacob van Deventer. Toen de kapel op 17 september 1576 voor
61 gulden voor afbraak werd verkocht, bedong het stadsbestuur dat de koper de brug
intact zou laten (Geselschap, Oud Archief, 1965, nummer 544, folio 23-61). In 1598
kwam het stadsbestuur met de bewoner van het huis op de hoek van de Korte Gouwe
overeen, dat de stad eenmalig de kade naast zijn huis zou repareren zover als de kapel
zich had uitgestrekt (Geselschap, Oud Archief, 1965, nummer 329, folio 87. Walvis,
Beschrijving, 1714, II, 184).
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Ons Liefs Heren Hoofken op het Kerkhof
Bronnen maken af en toe melding van ‘Ons Liefs Heren Hoofken op het kerkhof’.
Er worden renten ter beschikking gesteld van overlieden en dekens van het Hoofken,
en dekens kopen en verkopen een huis op naam van het Hoofken (Nieuw kerkarchief,
nummer 15, folio 128 verso. Kesper, Rechterlijke Archieven, 1951, nummer 326,
folio 152 verso: deken IJsbrand Michielszoon enzovoort). Hieruit mogen we opmaken
dat het om het kapelletje van een religieuze broederschap ging (Goudriaan, Gilden,
1996, 62-63). Met het ‘Hoofken’ is dan een tuin bedoeld, waarin naar
laatmiddeleeuwse trant een scène uit het leven van Jezus is afgebeeld, bijvoorbeeld
de Geboorte of de Graflegging (Lexikon Ikonographie, 1970: Garten. Lexikon Kunst,
1980: Paradies). Of misschien ging het om een voorstelling van Jezus in de hof van
Gethsemane, op de manier van de notenhouten beeldengroep van omstreeks 1440
die in het Utrechtse museum Het Catharijneconvent wordt bewaard
(Catharijneconvent, Dertig beelden, 1994 nummer 16). Het kapelletje heeft in de
noordoosthoek van het Sint Janskerkhof gestaan, niet ver van de Bostelbrug in de
Tiendeweg (Taal, Kloosters, 1960, 14). Omstreeks 1519 stelde de magistraat ouders
aansprakelijk voor de gevolgen van het vandalisme van hun kinderen die met stenen
naar het Hoofken gooiden (Rollin, Rechtsbronnen, 1917, 356).
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Heilige Geesterven
De Heilige Geesterven aan de Groeneweg zijn vermoedelijk in de zestiende eeuw
gesticht en kunnen tot de hofjes worden gerekend. De precieze tijd van ontstaan van
het Oude en het Nieuwe Heilige Geesterf is onzeker. Geselschap stelde die in 1495,
blijkbaar op grond van de tekst van een ordonnantie van dat jaar (Geselschap, Hofjes,
1972, 222. Geselschap, Weeshuis, 1970, 245, nummer 21, folio 16), al wordt daarin
het Heilige Geesterf niet genoemd. Dat is wel het geval in een ordonnantie van 1554,
die het bestaan van de huisjes op het Oude zowel als op het Nieuwe Heilige Geesterf
veronderstelt (Geselschap, Weeshuis, 1970, nummer 21, folio 17-20 en nummer 563,
folio 186). Dat die huisjes er in 1533 nog niet, of althans nog niet allemaal stonden,
kan men opmaken uit een vroedschapsbesluit van dat jaar, waarin de burgemeesters
samen met de Heilige Geestmeesters op inspectie werden gestuurd naar aanleiding
van een verzoek van de pater en het convent van de cellebroeders om op het Heilige
Geesterf, dat direct aan hun convent grensde, een pesthuis te mogen inrichten (Rollin,
Rechtsbronnen, 1917, 579). Nadere gegevens over de wijze waarop de Heilige
Geestmeesters in het bezit van deze percelen zijn gekomen, ontbreken.
Op grond van de al genoemde regeling van 1554 valt de indeling van de erven
globaal te reconstrueren. Ten zuiden van het Cellebroedersconvent bevond zich eerst
het Oude Heilige Geesterf met zestien huisjes, waarvan vermoedelijk de nummers
1-3 en 6-8 aan de straat lagen, de nummers 4 en 5 in een poortje en de nummers 9-16
op het achtererf. Aansluitend in zuidelijke richting lag het Nieuwe Heilige Geesterf,
met een eigen poort en negentien huisjes: de nummers 1-2 en 18-19 aan de straat,
de overige binnen de poort. De nummers 16 en 17 zijn stenen ‘camerkens’ die
geïsoleerd aan de achterzijde van het erf lagen. In één ervan werd in 1554 een asociaal
gezin ondergebracht. Blijkbaar werden de twee erven gescheiden door een zijltje,
dat men nog op het kadastrale minuutplan (1828) ziet. Matthijs stelt het complex in
zijn geheel gelijk aan de kadastrale percelen C 1164 en 1167-1176. Het is opmerkelijk
dat de woningen in deze hofjes niet alleen vrijwoningen waren. Zes huisjes op het
Oude Erf en vijf op het Nieuwe worden inderdaad ‘om Gods wil’ levenslang ter
bewoning uitgegeven, maar de meeste overige worden verkocht voor een bedrag
ineens, te vergelijken met de koopsom van de huisjes op het Sint Jacobserf. Een
derde variant was de verhuring voor het symbolische bedrag van één groot per jaar.
In 1588 werden enkele huisjes gesloopt voor de uitbreiding van de Latijnse School,
die inmiddels in het voormalige Cellebroedersconvent was gevestigd. In de achttiende
eeuw werden al enkele huisjes afgebroken, in 1801 werd de rest verkocht (Geselschap,
Hofjes, 1972, 22).
De naam ‘Heilige Geest- of Weeserf’ was nog in het begin van deze eeuw gangbaar,
en Scheygrond nam een foto op van enkele tot werkplaats heringerichte huisjes, die
op het eerste gezicht een restant van het hofje zouden kunnen zijn (Scheygrond,
Straatnamen, 1979, 57). In werkelijkheid was van continuïteit geen sprake. Bij de
inrichting van het kadaster in 1828 bevond zich op de plaats van het Oude Heilige
Geesterf een tuin en op die van het Nieuwe Erf een boomgaard (respectievelijk
kadastraal genummerd C 1163 en 1176). In de loop van de negentiende eeuw moet
hier opnieuw bebouwing zijn ontstaan, die in 1907 de benaming Baanstraat kreeg
(Scheygrond, Straatnamen, 1979: Baanstraat): het is blijkbaar deze bebouwing die
men op de foto bij Scheygrond ziet. Het Muilenpoortje is niet te beschouwen als de
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voortzetting van één van de twee poorten van de Heilige Geesterven, want het ligt
enkele percelen te zuidelijk (kadastraal genummerd C 1187).
Koen Goudriaan
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De verdwenen kloosters
De beslissende impuls tot de ontwikkeling van het kloosterleven in Gouda werd
gegeven door de Moderne Devotie, de religieuze hervormingsbeweging uitgaand
van het IJsseldal waartoe meester Geert Grote de aanzet had gegeven. Aan het eind
van de veertiende en het begin van de vijftiende eeuw werden in Gouda enkele
zusterhuizen gesticht en een gemeenschap van broeders, de voorlopers van het
Margaretha-, het Marie- en het Catharinaklooster en van de Regulieren van Stein.
Ook later in de vijftiende eeuw ontstonden nog nieuwe gemeenschappen die meer
of minder direct met de Moderne Devotie in verband kunnen worden gebracht: het
convent van de collatiebroeders, het Maria Magdalena- en het Agnesklooster. Een
tweede belangrijke impuls vormde de observantiebeweging binnen de franciscaanse
orde, die ernaar streefde de oorspronkelijke regel van Sint Franciscus in alle
gestrengheid toe te passen. Deze beweging werd eveneens beïnvloed door de Moderne
Devotie. In Gouda zijn het de minderbroeders (eerste orde) en de clarissen (tweede
orde) die met deze stroming in het franciscanisme in verband kunnen worden gebracht.
Buiten deze twee hoofdstromingen stonden alleen de cellebroeders en de brigitten.
Deze conventen konden alleen bestaan met steun van het stadsbestuur en de burgers.
De rol van het stadsbestuur was het grootst bij de bezitloze minderbroeders en
clarissen, aan wie ze het gebouwen ter beschikking stelde. Voor andere conventen
wees de magistraat colleges van notabelen aan als ‘vaders’ (zaakwaarnemers in
wereldlijke aangelegenheden). Bovendien gaf de stad de kloosters
accijnsvrijstellingen. Particulieren bedachten de kloosters met gaven en legaten, al
dan niet in samenhang met de intrede van een familielid. Hierdoor, en doordat de
ingezetenen van de kloosters erfenissen ontvingen die aan de kloosters zelf toevielen
en niet meer uiterfden, nam de welvaart van sommige kloosters sterk toe. Evenals
in andere steden rees hiertegen in Gouda enig verzet. Omstreeks het midden van de
vijftiende eeuw leidde dit tot het opstellen van regelingen, waarbij het bezit van
kloosters aan een maximum werd gebonden (Jongkees, Staat en kerk,

104 Een gedeelte van de bewaard gebleven middeleeuwse houtconstructie van het Margarethaklooster
(het latere weeshuis aan de Spieringstraat).
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1942, 95. Taal, Kloosters, 1960, 172). Een ander punt van frictie tussen de kloosters
en de stadsbevolking betrof de door de vrouwenconventen bedreven textielnijverheid.
Enkele malen, in 1419 en 1453, werden in het belang van het weversgilde regelingen
getroffen om het aantal getouwen per convent te beperken (Taal, Kloosters, 1960,
180-182).
Taal stelde het totale aantal kloosterlingen aan het begin van de zestiende eeuw
op ruim vijfhonderd (Taal, Kloosters, 1960, 115-120). Tussen de mannen- en de
vrouwenconventen was er in dit opzicht een groot verschil. Het klooster van de
minderbroeders telde hooguit twintig conventualen, het aantal ingezetenen van het
Collatiehuis zal niet veel hoger zijn geweest, dat van de cellebroeders was steeds
veel lager. De vrouwenconventen telden gemiddeld veertig conventualen en het
Agnes- en het Maria Magdalenaklooster waren nog veel groter: respectievelijk
honderd en zelfs tweehonderd ingezetenen. Het aantal kloosterlingen bedroeg rond
1500 ongeveer vijf procent van de totale bevolking van Gouda, die op ongeveer
10.000 wordt geschat.
De kloosters lagen niet altijd aan de periferie van de stad. Het Margarethaklooster,
het Collatiehuis en het klooster van de minderbroeders lagen aan de Spieringstraat,
van ouds een voorname woonstraat in het midden van Gouda. In het geval van het
Margarethaklooster en het convent van de collatiebroeders kan men dit verklaren uit
het feit dat ze in een enkel woonhuis waren begonnen en door aankoop van
naastliggende terreinen geleidelijk groeiden. Voor het Minderbroederklooster gaat
dit niet op: dat is in 1418 in één keer (maar waarschijnlijk nog niet in zijn volle
omvang) gesticht op een prominente plaats in de stad. Hier moet de rol van het
stadsbestuur doorslaggevend zijn geweest. Twee andere kloosters zijn na een start
aan de Spieringstraat in tweede instantie uitgeweken naar locaties aan de rand van
de stad: Sint Marie en Sint Catharina. Weer andere conventen kozen vanaf het begin
plekken buiten het stadscentrum. Het Maria Magdalenaklooster was eerst in enkele
huizen aan de Kleiweg gevestigd en lag later, toen het zijn grootste omvang had
bereikt, langs de stadsvest. En het Agnietenconvent ontwikkelde zich uit huizen aan
de Zeugstraat.
Een bepaalde systematiek in de opzet van de kloostercomplexen is er nauwelijks,
behalve dan dat ze gewoonlijk ommuurd en door middel van poorten toegankelijk
waren. Toch stond in vier conventen (Margarethaklooster, het klooster van de
cellebroeders, het Catharinaklooster en het Collatiehuis) de kapel aan de noordzijde
van het complex, in overeenstemming met een eeuwenoude traditie (Vermeer,
Amsterdamse kloosters, 1997, 29). De kapel van de brigitten stond aan de zuidzijde
van het terrein. Bij de Nonnen op de Gouwe, de agnieten en de clarissen bevond de
kapel zich op de zuidoosthoek van het terrein. De reden hiervoor is niet bekend. Met
uitzondering van het Cellebroedersklooster bezaten alle kloosters het begraafrecht
en dus ook een begraafplaats bij de kapel. Over de kapellen zelf is weinig bekend.
Die van Sint Agnes, van de brigitten en misschien ook van Sint Catharina waren
dubbelkapellen, maar bij de agnieten en brigitten weken de functies van de twee
boven elkaar gelegen ruimtes af van het gangbare schema, waarbij de benedenkapel
voor de leken was bestemd en de bovenkapel voor de kloosterzusters (Vermeer,
Amsterdamse kloosters, 1997, 33-35). Bij die zusterkloosters, waarvan de ligging
van het paterhuis bekend is (Marie-, Catharina-, Agnes- en Maria Magdalenaklooster),
bevond zich dit paterhuis aan een belangrijke openbare straat. In de meeste gevallen
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ligt het paterhuis niet onmiddellijk naast de kapel. Opvallend vaak bevindt zich het
refter vlakbij de kapel: in het Catharinaklooster, bij de Nonnen op de Gouwe, de
collatiebroeders, de agnieten en de brigitten. Er zijn tamelijk veel berichten over de
aanwezigheid van bedrijfsgebouwen op de kloosterterreinen, maar enige systematiek
in hun ligging is er niet. Daarop is één uitzondering: bij zes van de tien kloosters is
de situering van de agrarische bedrijfsgebouwen bekend, en deze is zonder
uitzondering in de hoek van het terrein die het verst van de kapel verwijderd lag
(Marie-, Catharina-, Maria Magdalena-, Agnes- en Brigittenklooster en Collatiehuis),
wat overigens gebruikelijk was (Vermeer, Amsterdamse kloosters, 1997, 29).
De kloosters bezaten ook huizen die niet deel uitmaakten van het kloostercomplex
zelf. Deels gaat het daarbij om percelen die onmiddellijk aansloten bij de
kloosterbebouwing; deze werden blijkbaar aangekocht om toekomstige uitbreiding
van het complex mogelijk te maken. Zo bezat het Catharinaklooster omstreeks 1500
een reeks huizen aan de zuidzijde van de Tiendeweg en de oostzijde van de Rozendaal
(Groeneweg); ze grensden aan de kloosterkapel. Maar datzelfde klooster bezat ook
huizen aan de overkant van de Groeneweg, en deze kunnen
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onmogelijk als toekomstige uitbreiding van het klooster zijn bedoeld. Het komt ook
vaak voor dat conventen huizen in een heel ander deel van de stad bezitten. Het ging
dan meestal om schenkingen door particulieren of kapitaalbeleggingen, die na enige
tijd weer werden afgestoten. De omvang van dit fenomeen is door J. Taal onderschat
(Taal, Kloosters, 1960, 166-167). In 1498 keurde de vroedschap dat verkoop van
onroerend goed aan kloosters voortaan aan strenge controle door de schepenen
onderworpen moest zijn. Bij de overdracht in 1502 van een erf naast het
Catharinaklooster aan datzelfde convent werd deze keur uitgelegd als een verbod op
verdere aanwas van kloosterterrein: het erf moest worden bebouwd met een woonhuis,
te verhuren aan een particulier (Taal, Kloosters, 1960, 69-70). Bij de beperkende
maatregel van de stadsoverheid lijken dus twee overwegingen een rol te hebben
gespeeld, een fiscale en een planologische: men wilde de onttrekking van nog meer
huizen aan de voorraad belastbaar goed tegengaan en tegelijk woningschaarste
voorkomen (Informacie 1514, 384. Taal, Kloosters, 1960, 172). Verhelderend is in
dit verband nog een vergelijking met Amsterdam. Daar zou reeds omstreeks 1500
de verstedelijking van de ‘stille zijde’ zijn ingezet, dat wil zeggen de bebouwing van
de randen van kloosterterreinen met huizen voor particulier gebruik. De kloosters
zouden hiertoe zijn overgegaan uit geldgebrek (Vermeer, Amsterdamse kloosters,
1997, 26). Dit is een ontwikkeling die we in Gouda ook waarnemen, maar pas enkele
decennia later in de zestiende eeuw. Rond 1500 moest het stadsbestuur er nog aan
te pas komen om een al te uitbundige ruimtelijke groei van de kloosters tegen te
gaan.
De kloosters hadden tussen 1450 en 1500 hun grootste omvang bereikt. De grote
complexen waren vaak uit kleine vestigingen ontstaan. Met uitzondering van de
minderbroeders begonnen de conventen rond 1400 in één enkel woonhuis en breidden
ze zich eerst geleidelijk uit door aankoop van naastliggende percelen. Na 1420 volgde
een periode van grote armoede die onder meer werd veroorzaakt door de partijstrijd
in Holland. Van uitbreiding van de complexen zal in deze periode weinig zijn
gekomen. Voorzover er in de jaren na de Zoen van Delft (1428) wel werd uitgebreid
- een belangrijk feit uit dit decennium is de verplaatsing van Sint Marie naar de
Gouwe - werden de bouwactiviteiten weer teniet gedaan door de stadsbrand van
1438. Na 1450 worden de kloostercomplexen gaandeweg groter, wat goed kan worden
gereconstrueerd aan de hand van de transportregisters, die overigens pas vanaf 1451
bewaard zijn. Deze groei gaat door tot kort na 1500. Sommige kloosters worden in
die periode zelfs kapitaalkrachtig. De collatiebroeders zijn echter altijd arm geweest.
Zelfs in 1942, bij de afbraak van de Pauluskapel kon nog worden geconstateerd hoe
gebrekkig die was gebouwd. In de jaren na 1480 lijkt er enige stagnatie te zijn
geweest, mogelijk als gevolg van de oorlogen waarin de Nederlanden na de dood
van Karel de Stoute (1477) verwikkeld raakten. Deze stagnatie kan mede verklaren
waarom de twee laatst gestichte kloosters, dat van de clarissen en dat van de brigitten,
zo lang klein zijn gebleven.
Na omstreeks 1515 werd niet alleen de houding van het stadsbestuur tegenover
de conventen onwelwillender, ook daalde het aantal intredingen, zodat de gebouwen
te ruim werden en hun inkomsten te krap. Daarom begonnen de kloosters hun
onroerend goed te verkopen. De brigitten gingen op een uithoek van hun terrein
huisjes verhuren aan proveniers. Zij, maar ook de cellebroeders en de agnieten,
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kwamen al ruim voor 1572 in ernstige moeilijkheden. De brigitten verdwenen van
het toneel, de cellebroeders bijna, alleen de agnieten kwamen er weer bovenop.
Bij de opheffing van de kloosters als gevolg van de Opstand kwamen de voormalige
kloosterterreinen in handen van de stad en in die van publieke instellingen als het
Gasthuis en de Heilige Geest. Ten dele vond kaalslag plaats, zoals bij de inmiddels
gehate minderbroeders. Maar vaker spaarde men de gebouwen en gaf ze in gedeelten
aan particulieren in erfpacht uit of vestigde er instellingen van publiek belang. In de
jaren na 1570 ging dat nog onsystematisch en onder druk van de omstandigheden sommige kloosterterreinen herbergden uit de voorsteden verdreven families - maar
in de jaren na 1580 probeerde het stadsbestuur de terreinen ter beschikking te stellen
aan textielwerkers om deze branche nieuw leven in te blazen. De terreinen die aan
het begin van de zeventiende eeuw nog geen nieuwe bestemming hadden, kwamen
toen in handen van bouwondernemers, die er straten aanlegden, soms onder regie
van de stad. Toch is de vroegere kloosterbestemming, vooral in het Nieuwe
Marktgebied, aan de Nieuwehaven en op het Bolwerk, nog lang herkenbaar gebleven
door de grootschaligheid van de ruimtelijke structuren.
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Sint Margarethaklooster
Het oudste klooster van Gouda was dat van Sint Margaretha. In 1386 stichtte een
zekere Machteld, de vrouw van Casijn, een religieuze gemeenschap van vrouwen in
een huis aan de westzijde van de Hofstraat, de tegenwoordige Spieringstraat. Toen
dit huis na enkele jaren te klein was, betrokken ze een groter huis aan de overzijde
van dezelfde straat (1393). In 1396 ontving de vrouwengemeenschap privileges van
de graaf van Blois en van het Goudse stadsbestuur (Kroniek Margarethaklooster,
folio 1 verso, 3, 9. Taal, Kloosterarchieven, 1957, regest 166. Van Heel, Margareta
klooster, 1949, 57-60. Van Dolder, Margarethaklooster, 1996).
In deze beginjaren leefden de vrouwen, zoals veel groepen zusters des gemenen
levens elders in het land, zonder zich aan een erkende kloosterregel te houden. Onder
invloed van de kerkelijke leiding, maar zeker niet tegen hun zin, namen ze in 1399
de zogenaamde penitentieregel of derde regel van Sint Franciscus aan en voegden
ze zich bij het Kapittel van Utrecht, dat in ditzelfde jaar werd opgericht (Taal,
Kloosterarchieven, 1957, regest 180-182. Goudriaan, Moderne Devotie, 1995,
123-125). De derde regel was oorspronkelijk door Franciscus van Assisi opgesteld
om het leken mogelijk te maken een religieus leven te leiden, zonder uit de
maatschappij te treden. In 1423 gingen de zusters over op de kloosterregel van
Augustinus en werden dus kanunnikessen. In het daarop volgende voorjaar sloten
ze zich aan bij het nieuw gestichte Kapittel van de Regulieren van Den Hem, Sint
Hieronymusdal in Delft en Emmaüs in het Land van Stein, het latere Kapittel van
Sion (Kroniek Margarethaklooster, folio 5. Taal, Kloosterarchieven, 1957, regest
263. Goudriaan, Clinckaert, 1995, 103-109). De naam ‘Zusters van Sint Margaretha’
komen we voor het eerst tegen in 1413 (Taal, Kloosterarchieven, 1957, regest 232.
Rollin, Rechtsbronnen, 1917, 70-71). Meestal worden de religieuze vrouwen van de
Spieringstraat in de eerste jaren aangeduid als ‘de gemene zusteren’ of zelfs als
‘bagijnen’, wat ze kerkrechtelijk beslist niet waren (Taal, Kloosterarchieven, 1957,
regest 187. Geselschap, Oud Archief, 1965, 288 folio 12 verso). In de jaren na 1420
vinden we ook wel de naam ‘het grote zusterhuis’ - dan zijn er inmiddels meer
vrouwenkloosters ontstaan (Geselschap, Weeshuis, 1970, 21 folio 41-41 verso).
Voor de bediening van de sacramenten had het klooster een eigen priester, de
rector, die afkomstig was uit een van de mannenkloosters die bij het Kapittel van
Sion waren aangesloten. Het Kapittel gaf aan de rector altijd een mannelijke metgezel,
de socius, mee. Rector en socius woonden ook op het kloosterterrein.
Omstreeks 1466 bedroeg de kloosterbevolking ongeveer 45 personen: het maximum
dat in dit jaar met het stadsbestuur wordt overeengekomen. Van deze 45 zijn er 32
geprofeste zusters, de overige worden gevormd door lekenzusters, de priester en
enkele vaste commensalen (Geselschap, Oud Archief, 1965, regest 172. Taal,
Kloosters, 1960, 117). Men krijgt een indruk van de welvaart van het klooster bij de
heffing op nieuw verworven goed die het onder Karel de Stoute moest betalen: Sint
Margaretha betaalde 172 pond, een van de hoogste bedragen in heel Holland. In
Gouda betaalde alleen Sint Marie meer (Jongkees, Staat en kerk, 1942, 216. Taal,
Kloosters, 1960, 165-166).
Het Margarethaklooster is, zoals vermeld, klein begonnen in een huis aan de
westzijde van de Spieringstraat. In 1393 verhuisden de bewoonsters naar een pand
aan de overkant, dat omschreven wordt als gelegen ‘naast Simon die Ledige
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zuidwaarts’. Ze woonden dus ten noorden van Simon die Ledige. Een steeg naast
het klooster, de tegenwoordige Patersteeg, wordt vanaf dat moment aangeduid als
de ‘beghinenstege’. Van hieruit breidde het convent zich geleidelijk in zuidelijke
richting uit. Na de verhuizing van de zusters van Sint Marie in 1428 kwam in die
richting ook de vroegere hofstede van Dirk van der Goude beschikbaar (Kroniek
Margarethaklooster, folio, 1 verso. Goudriaan, Kloosterstichtingen, 1996, 17. Taal,
Kloosterarchieven, 1957, regest 208).
Het kloostercomplex is alleen in grote lijnen te reconstrueren. Omdat het klooster
tijdens het optreden van de geuzen in 1572 gedeeltelijk in de as werd gelegd, bevatten
de contracten die in de daarop volgende jaren werden gesloten bij de uitgifte van
percelen op het kloosterterrein, weinig gegevens over bouwkundige aspecten van
het voormalige klooster (Geselschap, Oud Archief, 1965, 887). De meeste gegevens
over de inrichting van het Margarethaklooster staan in de kloosterkroniek over de
jaren 1386-1453 en met onderbrekingen ook over de jaren 1485-1549. Fragmenten
van deze kroniek zijn uitgegeven door Van Heel (Kroniek Margarethaklooster. Van
Heel, Margareta klooster, 1949, 77-79). Toen het zijn grootste omvang had bereikt,
werd het aan de westzijde begrensd door
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de Spieringstraat, aan de oostzijde door het water langs de Groeneweg en aan de
noordzijde door de Patersteeg. Aan de zuidzijde reikte het kloosterterrein zelfs nog
voorbij Kees Faessens Rolwagensteeg (Geselschap, Oud Archief, 1965, 887). Waar
de zuidgrens liep, is niet helemaal duidelijk. In 1487 is sprake van een steeg bij het
spreekhuis, waarschijnlijk dezelfde steeg als de ‘seker(e) duergang’ die in 1590 bij
een verkoping wordt genoemd en die later voorkomt als Margrietensteeg (Kroniek
Margarethaklooster, folio 7, 8 verso. Geselschap, Oud Archief, 1965, 887). Maar dit
is de tegenwoordige Rolwagensteeg en dus nog niet de zuidgrens.
Over de kloosterkapel, die al in 1399 wordt vermeld, is meer bekend (Taal,
Kloosterarchieven, 1957, regest 182. Van Heel, Margareta klooster, 1949, 61-62).
In 1416 werd in verband met de groei van het klooster een nieuwe kapel gebouwd
(Kroniek Margarethaklooster, folio 4). Hiervan maakten ook de zusters van het toen
nog in de Spieringstraat gevestigde convent van Sint Marie gebruik. Onder het
rectoraat van Johannes Pinardi (omstreeks 1430-1439) werd opnieuw aan het
‘kapelhuis’ gewerkt (Kroniek Margarethaklooster, folio 5). De plaats van de kapel
die na de stadsbrand van 1438 werd gebouwd is precies bekend, namelijk aan de
Spieringstraat twee percelen direct ten zuiden van het latere weeshuis (Geselschap,
Oud Archief, 1965, 887). Tijdens het rectoraat van Arnoud Jacobszoon (1495-1518),
een van de meest energieke bouwheren van het klooster, werd de kapel van een nieuw
koor voorzien (Kroniek Margarethaklooster, folio 7. Van Heel, Margareta klooster,
1949, 79). Behalve het aan Sint Margaretha gewijde altaar had de kapel in 1490 ook
een Maria altaar (Taal, Kloosterarchieven, 1957, regest 688). Het is aannemelijk dat
niet alleen de nonnen, maar ook buitenstaanders de diensten konden bijwonen. De
kapel moet dan een aparte ingang aan de Spieringstraat hebben gehad. Misschien
was dat de deur die zo stevig was, dat Hans Aultermarck haar in 1572 alleen
openkreeg door er met een geweer op te schieten (Van Heel, Margareta klooster,
1949, 81). Over de inrichting van de kapel is niets bekend. Bij de aankleding ervan
zal rekening zijn gehouden met het feit dat de zusters als augustijner kanunnikessen
- zeker sinds 1449 - de volledige getijden moesten bidden (Taal, Kloosterarchieven,
1957, 95 folio 6). Ten noorden en ten zuiden van de kapel lag het kerkhof. Dit was
er al vóór 1443, want in dat jaar werd toestemming verleend tot de wijding van een
vergrote begraafplaats (Taal, Kloosterarchieven, 1957, regest 363). Vanaf het moment
dat het klooster besloten was, werd het aan alle zijden door een muur omgeven.
Behalve de al genoemde buitendeur van de kerk zijn twee andere ingangen bekend.
In overeenstemming met de statuten van het Kapittel van Sion zullen er ook niet
meer zijn geweest (De Bont, Statuten, 1909, 100). De hoofdingang zal zijn gevormd
door een poort aan de Spieringstraat op de zuidwesthoek van het terrein - we kennen
de plaats dankzij het feit dat in 1592 een erf werd verkocht dat ‘de poort van de
Margrieten’ heette. Daarnaast bestond er in 1487 een nieuw poortje in de
Margrietensteeg; via dit poortje bereikten bezoekers het spreekhuis. Een dergelijk
spreekhuis zal voorzien zijn geweest van tralies. Overigens werd in 1519-1520 een
nieuw spreekhuis gebouwd (Geselschap, Oud Archief, 1965, 887. Kroniek
Margarethaklooster, folio 7, 8 verso. Van Heel, Margareta klooster, 1949, 78-79. De
Bont, Statuten, 1909, 99). Het klooster zal een dormter (slaapzaal), een refter (eetzaal),
een ziekenzaal en dergelijke hebben gehad, maar daarover zijn geen gegevens
overgeleverd. Van de slaapzaal vernemen we alleen in 1572: de plunderaar Hans
Aultermarck en zijn medeplichtigen begaven zich naar de zolder van het klooster,
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braken de kisten open die daar stonden en staken een partij papier en enkele met stro
gevulde bedsteden in brand. Het dormter bevond zich dus boven, in overeenstemming
met de statuten van de vrouwenkloosters van het Kapittel van Sion (Van Heel,
Margareta klooster, 1949, 81-82. De Bont, Statuten, 1909, 103).
De bedrijvigheid van de zusters veronderstelt het bestaan van speciale werkruimten.
In 1454 werd een spinkamer gebouwd, die van een ‘stadie’ (verdieping) en een zolder
werd voorzien. Later is deze spinkamer nog minstens eenmaal verplaatst. Voor de
zes weefgetouwen die de zusters in bedrijf mochten hebben, zal er ook een weefkamer
zijn geweest. Omstreeks 1500, onder Arnoud Jacobszoon, werd een nieuw brouwhuis
gesticht en in dezelfde periode werd een maalhuis op het terrein gebouwd en er was
ook een boerderij (bouhuys). In 1525 werd een nieuwe stal gebouwd. Er moet ook
een schoollokaal zijn geweest, want het staat vast dat de zusters in de laatste jaren
van het bestaan van het klooster, onderwijs gaven. (Kroniek Margarethaklooster,
folio 7, 30. Van Heel, Margareta klooster, 1949, 74-75, 77-79, 81-82, Taal, Kloosters,
1960, 68).
Onder het rectoraat van Willem Obrecht, in het derde kwart van de vijftiende
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eeuw, werd een priesterhuis gebouwd. Uit 1591 is een merkwaardige notitie bewaard
die melding maakt van het huis van Wouter Jacobszoon, de beroemde laatste prior
van de Regulieren van Stein, die zijn oude dag ambteloos in Gouda sleet. Het huis
waarin hij woonde is het meest noordelijke perceel dat in de reeks verkopingen
vermeld wordt. Het zal dus op de hoek van de Patersteeg en nabij of op het terrein
van het voormalige kloosterkerkhof hebben gelegen. Het is daarom niet waarschijnlijk
dat we hier met het oude priesterhuis te maken hebben, want dat lag in de omgeving
van het eerder vermelde spinhuis (Geselschap, Oud Archief, 1965, 887).
In 1399 beschikte het klooster ook over een boomgaard en een binnenplaats. Rector
Arnoud Jacobszoon liet omstreeks 1500 een winterhal met ‘transitus’ (een overdekte
gang?) bouwen. Hij zorgde ook voor de aanleg van een waterleiding (Taal,
Kloosterarchieven, 1957, 95 folio 2 verso 3, regest 180. Kroniek Margarethaklooster,
folio 7. Van Heel, Margareta klooster, 1949, 79).
Herhaaldelijk wordt bij de stichting van nieuwe gebouwen melding gemaakt van
‘oude husen’ die worden afgebroken. Het is niet helemaal duidelijk of daarmee bij
het klooster getrokken woonhuizen zijn bedoeld of gebouwen die al eerder een
kloosterfunctie hadden gehad; de schrijver van de kroniek noemt elk gebouw een
‘huus’ (Kroniek Margarethaklooster, folio 30. Van Heel, Margareta klooster, 1949,
77). Wel staat vast dat bij de brand van 1572 ook enkele ‘schamele burgerhuizen’
zijn verwoest, die dus mogelijk op het kloosterterrein stonden. Voor het overige is
van de gebouwen niet veel bekend, behalve dan dat sommige een verdieping en een
zolder hadden. Na de brand van 1438 werd het klooster van een tegeldak voorzien
(1447: Geselschap, Oud Archief, 1965, 1130 folio 19). Voor de bouw van een
zuidelijk gedeelte van de kloostermuur werden omstreeks 1487 kalk, steen en wilgen
aangeschaft.
Aan het bestaan van het klooster kwam in oktober 1572 een abrupt einde. Gouda
werd bezocht door een troep soldaten onder leiding van Lumey, de graaf van der
Marck. Een van zijn onderofficieren, een zekere Hans Aultermarck uit Frankfurt aan
de Oder, sloeg aan het plunderen, molesteerde de nonnen en stak met zijn
medeplichtigen het klooster in brand (Kesper, Rechterlijke Archieven, 1951, 177
folio 56. Walvis, Beschrijving, 1714, II, 172-173. Van Heel, Margareta klooster,
1949, 81-82). De brand verwoestte een deel van het Margarethaklooster en dit gedeelte
werd later het ‘verbrande erf’ genoemd. De inkomsten van het klooster vervielen
aan de stad en de overgebleven zusters werden tot aan hun levenseinde van stadswege
gealimenteerd. In 1587 waren er nog zeventien (Geselschap, Oud Archief, 1965, 692
folio 8 verso, 10, 21-23 verso, 35 verso, 39. Taal, Kloosters, 1960, 191). In de jaren
rond 1590 werden herhaaldelijk percelen van het voormalige kloosterterrein verkocht
(Geselschap, Oud Archief, 1965, 329, folio 39, 111, 330 folio 156, 171-172, 544
folio 97 verso, 135 verso, 159-160, 887: zestien charters). Vanaf 1599 verwierven
de aalmoezeniers het ene perceel na het andere om er uiteindelijk het Weeshuis te
stichten. Dat ondanks de verwoestingen toch enkele bouwdelen van het klooster
overeind zijn gebleven, blijkt uit de aanwezigheid van een middeleeuws houtskelet
in het achterste gedeelte van de vleugel langs de Patersteeg.

Cellebroedersklooster
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Op 27 mei 1395 schonk Godevaert Jelyszoon aan de stad Gouda een huis en erf aan
de Rozendael met een jaarlijks rentebedrag ‘ter armer broeders behouff, die broot
om Goods willen bidden ende malcanderen van minnen dienen, ende die men lollaerds
hyet’. Twee Goudse notabelen werden als bewaarders van het huis aangesteld. Zij
kregen tot taak toe te zien op de religieuze levenswandel van de broeders die in het
huis woonden. Zouden de broeders uit Gouda worden verdreven, dan was het de taak
van de twee bewaarders of hun opvolgers om het huis te blijven beheren totdat er
opnieuw broeders hun intrek zouden nemen (Taal, Kloosterarchieven, 1957, regest
162. Taal, Kloosters, 1960, 199-200. Van Dolder, Cellebroeders, 1997). De genoemde
‘lollaerds’ behoren tot een groepering die men in de loop van de vijftiende eeuw
meestal ging aanduiden als cellebroeders, of ook naar hun schutspatroon, de Heilige
Alexius, als alexianen. De cellebroeders en hun vrouwelijke tegenhangers, de
cellezusters, maakten zich vooral verdienstelijk met de verpleging van slachtoffers
van de pest en het begraven van de doden.
In 1464 gaf de bisschop aan de Goudse cellebroeders verlof de regel van Sint
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105 De noordgevel van de voormalige kapel van het Cellebroedersklooster in 1969.

106 De gevel van het voormalige Cellebroedersklooster aan de Groeneweg in 1969. Het poortje links
dateert vermoedelijk nog uit de bouwtijd van het klooster. De toegang rechts behoort tot de Latijnse
School uit 1573.

Augustinus aan te nemen (Taal, Kloosterarchieven, 1957, regest 531. Van Heel,
Cellebroedersklooster, 1949, 3-5. Taal, Kloosters, 1960, 80). Omstreeks die tijd werd
de organisatie verbeterd, want er kwamen vijf provincies, onder andere een Hollandse,
elk onder een provinciaal. Bij de overgang naar de regel van Augustinus, die vooral
door contemplatieve orden werd gevolgd, bepaalde de bisschop nadrukkelijk dat de
cellebroeders hun werken van barmhartigheid zouden voortzetten. Ze kregen verlof
om, in overleg met hun pater, ook zonder metgezel de zieken in hun huizen op te
zoeken (Taal, Kloosterarchieven, 1957, regest 531. Van Heel, Cellebroedersklooster,
1949, 3-5).
De cellebroeders onderhandelden in 1533 met het stadsbestuur over de mogelijkheid
om het pesthuis te vestigen op het terrein van hun klooster en van het daaraan
grenzende Heilige Geesterf (Rollin, Rechtsbronnen, 1917, 579). Met hun werk als
pestverplegers staat vermoedelijk ook het cellebroedershuisje in de Sint Janskerk in
verband (Kesper, St.-Janskerk, 1901, 24 folio 2. Veerman, Kerkmeesterarchief, 1967,
231 folio 1). Dit was of een hokje waarin de cellebroeders hun doodsbaren bewaarden,
of waar, zoals in andere Hollandse stadskerken, de cellebroeders wegens
besmettingsgevaar in quarantaine werden gehouden (Leupen, Cellebroeders, 1998,
81). Naast hun zorg voor pestlijders en overledenen namen de Goudse cellebroeders
ook nog de verpleging van krankzinnigen op zich (Kesper, Rechterlijke Archieven,
1951, 324 folio 40).
Het stadsbestuur had belang bij hun werk en verleende hen in 1398 accijnsvrijheid
(Rollin, Rechtsbronnen, 1917, 24. Goudriaan, Moderne Devotie, 1995, 121). Aan
het begin van de zestiende eeuw liet het stadsbestuur zelfs regelmatig enkele vaten
boter bij de cellebroeders bezorgen (Geselschap, Oud Archief, 1965, 1172 folio 14
verso. Biewenga, Cultuuromslag, 1992, 15). Maar in die tijd deden zich ook de eerste
tekenen voor van een groeiende onwelwillendheid jegens het convent: in 1518
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verwierp de magistraat een verzoek van de cellebroeders om bijstand in hun
levensonderhoud, in 1524 kregen ze hun vat boter pas als ze er uitdrukkelijk om
vroegen, en drie jaar later probeerde de magistraat de cellebroeders tot waakdiensten
te verplichten (Geselschap, Oud Archief, 1965, 42 folio 38, 43 folio 46 verso, 86-87.
Van Heel, Cellebroedersklooster, 1949, 10. Biewenga, Cultuuromslag, 1992, 15).
Het Cellebroedersconvent was niet erg groot. Over 1547 is het aantal broeders
bekend, namelijk vijf. In de tijd daarvoor zal het aantal niet veel groter zijn geweest.
De cellebroeders waren arm en ongeletterd. Een geestelijke wijding behoefden ze
niet te hebben. Toen ze zich in 1395 in Gouda vestigden, moesten ze bedelen om in
hun levensonderhoud te voorzien. Voor hun begrafenisactiviteiten mochten ze bij
welgestelden een tarief in rekening brengen (Leupen, Cellebroeders, 1998, 93).
Landerijen bezaten ze niet. Wel genoten ze inkomsten uit renten, onder andere in
verband met enkele misfundaties. Maar of deze laatste veel opgebrachten, valt te
betwijfelen, want omdat de cellebroeders zelf geen wijdingen hadden ontvangen,
moesten ze voor het lezen van de missen buitenstaanders inhuren.
Hun eerste huis lag aan de Rosendael, de tegenwoordige Groeneweg, dat door
Godevaert Jelysz in 1395 ter beschikking werd gesteld. In de loop van de vijftiende
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eeuw werd dit huis enkele malen uitgebreid (Mark, Groeneweg, 1986, 13). In 1417
pachtten de broeders een huis van twee roeden breed dat aan de noordzijde aan hun
eigen huis grensde. Hun eerste huis was ook twee roeden breed (Geselschap, Regesten
Sint Janskerk, 1961, 271). In 1478 werd het klooster opnieuw uitgebreid. Dirk
Gerritszoon, de toenmalige pater, kocht een huis aan de noordzijde van het klooster.
Vermoedelijk was dit de laatste uitbreiding aan de Groeneweg, want in 1487 kocht
het Catharinaconvent het pand dat onmiddellijk ten noorden van het
Cellebroedersklooster lag, en sindsdien is de grens tussen die twee conventen
ongewijzigd gebleven (Kesper, Rechterlijke Archieven, 1951, 319 folio 50 verso,
134 verso). Op dit noordelijke perceel werd de kapel gebouwd waarvan nu nog enige
resten bewaard zijn gebleven. Het bisschoppelijk verlof van 1464 tot overgang naar
de regel van Augustinus omvatte ook de toestemming tot stichting van een eigen
kapel. In 1511 blijkt deze kapel ook werkelijk te bestaan (Taal, Kloosterarchieven,
1957, regest 531. Geselschap, Weeshuis, 1970, 21 folio 140. Een andere reconstructie
bij Mark, Groeneweg, 1986, 15). De kapel moet dus zijn gesticht tussen 1478 en
1511, waarschijnlijk kort na het eerstgenoemde jaartal.
In 1501 werd het klooster in de richting van de stadsvest uitgebreid, maar het is
niet duidelijk waartoe die uitbreiding diende. In dat jaar verkocht de lijndraaier Pieter
Jan Oude Janszoon aan de cellebroeders een erf ‘after over twater van de cellebroers...
streckende afterwert alsoe verre als tconvent van Sinte Katrinen gaet’. Dit erf lag ten
noorden van de lijnbaan van de verkoper (Kesper, Rechterlijke Archieven, 1951,
320 folio 227). De vermelding van een Alexiustoren in 1518 is een indicatie dat het
Cellebroedersconvent toen doorliep tot de vest (Geselschap, Oud Archief, 1965,
1177 folio 37 verso. Mark, Groeneweg, 1986, 15).
In 1533-1534 werd het klooster ingrijpend verbouwd. Zoals we al zagen, stelden
de cellebroeders in 1533 aan het stadsbestuur voor om een pesthuis in te richten op

Wim Denslagen, Gouda

het kloosterterrein en het aan de zuidzijde daaraan grenzende Heilige Geesterf. Er
waren al eerder pogingen ondernomen om een pesthuis te bouwen, die waren
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108 Langsdoorsnede van de voormalige kapel van het Cellebroedersklooster, later Huize Groeneweg.
Tekening uit 1975 van Dunnebier en Ronstadt, Buro voor Architectuur en stadsvernieuwing.

op niets uitgelopen. Op voorstel van de cellebroeders werden twee burgemeesters
met de Heilige Geestmeesters op pad gestuurd om het terrein te inspecteren en
vervolgens rapport aan de vroedschap uit te brengen (Rollin, Rechtsbronnen, 1917,
579). Van dat rapport vernemen we niets meer, maar het staat wel vast dat de
cellebroeders aan het bouwen zijn geslagen. In de stadsrekening van 1534 wordt een
bedrag verantwoord voor 28 roeden tegeldak voor het nieuwe huis dat de cellebroeders
aan de straat hebben getimmerd (Geselschap, Oud Archief, 1965, 1191 folio 14
verso). Dit moet het gebouw zijn dat er nu nog staat, in de lengterichting van de
Groeneweg (Mark, Groeneweg, 1986, 16). Of het ooit als pesthuis heeft gefungeerd
is onbekend. Indien dit al het geval was, dan toch niet voor lang, want al in 1542
kochten de meesters van het Grote Gasthuis een perceel op de Molenwerf aan om
als pestilentiehuis te dienen.
Geruime tijd voordat de Opstand een eind zou maken aan het Cellebroedersklooster,
tekende het verval zich al af. Al voor het midden van de zestiende eeuw vernemen
we van schulden die op het convent drukken (Geselschap, Weeshuis, 1970, regest
570, 597. Taal, Kloosterarchieven, 1957, regest 947). In 1560 kwam de provinciaal
van de cellebroeders in Gouda op bezoek om over de financiën van het convent te
spreken (Geselschap, Oud Archief, 1965, 1215 folio 33. Taal, Kloosters, 1960,
157-158). Schulden waren niet het enige probleem. Een bezoek van de generaal en
de provinciaal in 1554 had tot doel maatregelen te nemen naar aanleiding van
ongeregeldheden in het klooster (Geselschap, Oud Archief, 1965, 1212 folio 42. Van
Heel, Cellebroedersklooster, 1949, 12). Twee jaar later werden

109 Korbeelstellen in de voormalige kapel van de cellebroeders tijdens de restauratie en verbouwing
in 1983.

getuigenissen van Goudse burgers opgetekend over allerlei misstanden bij de
cellebroeders. De pater was incompetent, sommige broeders kregen te weinig te eten,
een kostganger werd onder verdachte omstandigheden dood naar buiten gedragen.
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Er gingen geruchten over vechtpartijen en drinkgelagen, waarbij ook vrouwen
aanwezig zouden zijn geweest.
In 1566 gaven de stadsbestuurders aan vier timmerlieden en metselaars opdracht
om de waarde van het klooster en het erf van de cellebroeders te taxeren, want naar
aanleiding van de schulden overwoog de magistraat om tot verkoping over te gaan.
De waarde van het convent werd toen vastgesteld op 2500 Karolusgulden (Taal,
Kloosterarchieven, 1957, regest 969).
Ten tijde van de Opstand stond het convent vrijwel leeg. In februari 1573 vond
men een nieuwe bestemming. De Grote School aan de Regenboog zou in gebruik
worden genomen als artilleriehuis en de school zelf zou dan naar het convent aan de
Groeneweg kunnen verhuizen. In november van datzelfde jaar gaf men inderdaad
opdracht om het convent te herstellen en in te richten als Latijnse School. Toch
werden de herbouwplannen door de oorlogsdreiging nog vijf jaar uitgesteld, tot 1578.
Bij deze verbouwing wordt melding gemaakt van ‘Dennemarkse delen’ die voor de
kapel waren bestemd (Geselschap, Oud Archief, 1965, 45 folio 30, 51, 52 verso, 186
verso, 203, 1224 folio 42, 1225 folio 79 en 82. Taal, Kloosters, 1960, 116 en 187.
De Ruyter, Groeneweg 31-33, 1984. Mark, Groeneweg, 1986, 21-23. Van Booma,
Rome tot Reformatie, 1989, 43).
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Klooster van Sint Marie
Over de stichting van het klooster van Sint Marie (de Nonnen op de Gouwe) is niets
bekend. In het op 1 september 1403 gedateerde testament van Gerrit van Bronkhorst,
kanunnik van Oudmunster in Utrecht, wordt onder andere een legaat van twintig
gulden vastgelegd voor de vergaderingen van arme maagden in Gouda (Rijksarchief
in Utrecht, Archief Oudmunster inventaris 160-2). Daaruit blijkt dat er op dat moment
in Gouda, naast het convent van Sint Margaretha, nog minstens één ander
zusterconvent bestaat en dat is mogelijk het latere klooster van Sint Marie. Vanaf
1419 wordt in de bronnen regelmatig melding gemaakt van ‘arme susteren’. Dezen
blijken dan in de Hofstraat, de latere Spieringstraat te wonen. In 1419 staat de
magistraat in een keur betreffende het gilde van linnenwevers, enkele zusterhuizen
toe om linnengetouwen te hebben. Voor de ‘arme susteren’ wordt het aantal op drie
bepaald (Rollin, Rechtsbronnen, 1917, 81-82). In januari 1421 geeft Jan van Beieren
aan een groep zusters verlof om een besloten klooster van de augustijner orde op te
richten op een perceel aan de Hofstraat dat van Dirk van der Goude was geweest
(Algemeen Rijksarchief, Archief Graven van Holland, 232 folio 8 verso). Op dat
moment leven de zusters volgens de derde orde van Franciscus, en dat doen ze ook
nog wanneer in november 1422 aan enkele huizen in de Spieringstraat de clausuur
wordt opgelegd (Muller, Regesten, 1918, 2312). De besluiting zal vóór 28 november
1423 hebben plaatsgevonden, want op die datum wordt het Margarethaklooster
aangeduid als de ‘oude besloten susteren’, wat inhoudt dat er nu ook een nieuw
besloten zusterhuis is (Archief Oudemannenhuis, oorkonde van 28-11-1423). Er
bestond in deze jaren een nauwe band tussen de zusters van Sint Marie en die van
Sint Margaretha. Het convent van Sint Marie lag vlakbij het Sint Margarethaconvent
aan de Spieringstraat, waar de zusters van Sint Marie de mis vierden (Taal,
Kloosterarchieven, 1956, regest 263. Van Heel, Margareta klooster, 1949, 64). In
het voorjaar van 1424 sloten de zusters van Sint Margaretha, die inmiddels de regel
van Augustinus hadden aangenomen, zich aan bij het nieuw gestichte Kapittel van
Sion. Korte tijd later moeten de zusters van Sint Marie hetzelfde hebben gedaan
(Ypma, Sion, 1949, 38). Tot welstand zijn ze dan nog steeds niet gekomen, zoals
blijkt uit de fundatie van meester Godevaert Sonderdanck van 1426 ten behoeve van
wijnuitdelingen aan onder anderen de ‘arme susteren van Sinte Marie’ (Geselschap,
Weeshuis, 1970, 21 folio 41-41 verso).
Na hun verhuizing naar de Gouwe verbeterde de economische positie van het
klooster. De zusters van Sint Marie mochten al in 1419 drie linnengetouwen hebben
en die brachten zekere inkomsten. Ook later vernemen we nog herhaaldelijk van
textielindustrie: in 1453 werden zes weefgetouwen toegestaan (Taal, Kloosters, 1960,
110, 139 en 181). In 1466 sloot het stadsbestuur met Sint Marie, evenals met Sint
Margaretha, een overeenkomst waarbij de jaarlijkse inkomsten aan een maximum
van 500 nobel werden gebonden, voor welk bedrag in het convent vijfenveertig
personen moesten worden onderhouden (Walvis, Beschrijving, 1714, II, 161-163.
Taal, Kloosters, 1960, 117 en 174). Toen Karel de Stoute in 1474 de kerkelijke
instellingen in Holland aansloeg voor goederen die ze de laatste zestig jaar hadden
verworven en die niet waren geamortiseerd, was de aanslag voor Sint Marie (ruim
205 pond) de hoogste van Gouda en een van de hoogste van heel het gewest (Jongkees,
Staat en kerk, 1942, 240. Taal, Kloosters, 1960, 165). De inkomsten van 1866 gulden
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per jaar uit land en renten, volgens opgave van het cartularium uit 1483, is eveneens
enorm hoog (Taal, Kloosters, 1960, 165). Het klooster beschikte voor eigen gebruik
over vijfenvijftig morgen land (Taal, Kloosters, 1960, 168).
In het derde kwart van de vijftiende eeuw werd de bestaande bebouwing langs de
Gouwe bij het klooster getrokken (Kesper, Rechterlijke Archieven, 1951, 319 folio
44 verso). Een gift van vijftig klinkaards in 1460 door hertog Philips de Goede hangt
vermoedelijk met deze bouwactiviteit samen (Jongkees, Staat en kerk, 1952, 246).
Een interessante transactie vond plaats in 1471. Het convent verkocht toen een perceel
achter de bebouwing aan de Koningstraat (Raam-westzijde), waarbij werd bepaald
dat de bewoners van de cameren aan de straat het hofstedengeld zouden blijven
opbrengen. Ook het noordelijke uiteinde van de Koningstraat was dus al bewoond.
En blijkbaar waren de cameren eigendom van het convent, maar werden ze gebruikt
door particulieren (Kesper, Rechterlijke Archieven, 1951, 319 folio 8 verso).
De noordelijke begrenzing van het kloosterterrein werd gevormd door een lijn die
tussen de kadastrale percelen D 31 en 13 (aan de Gouwe) in de richting van
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de stadsvest liep. Het meest noordwestelijke driehoekige stuk bij de Potterspoort
behoorde niet tot het terrein. Het grondbezit van het klooster strekte zich uit in
zuidelijke richting tot voorbij de Nonnensteeg. Daar vond in de zestiende eeuw een
belangrijke verandering plaats. Over het terrein van het klooster liep een oude
kavelsloot, die de Turfsingel met de gracht langs de Raam verbond (Visser, Gouda,
1994, 39). Op een bepaald moment is deze verbreed en voor de scheepvaart geschikt
gemaakt: men sprak toen van de Nieuwe Vaart (de latere naam is Verlorenkost). Het
tijdstip van deze verandering kan niet worden bepaald; misschien viel die samen met
de bouw van de Sluistoren in de stadsvest (1504), die het aan de overzijde van de
Turfsingel liggende Moordrechtse verlaat moest beschermen (een andere interpretatie
bij: Kok, Vondsten, 1996, 11-12). In ieder geval moet de aanleg van de Nieuwe
Vaart, die de zuidelijkste percelen van het kloostereigendom van de rest van het
complex afsneed, worden gedateerd voor de vervaardiging van de kaart van Jacob
van Deventer (omstreeks 1560). In 1566 werd de Raam als nieuwe turfhaven in
gebruik genomen. Vanaf dat moment voeren turfschepen afkomstig uit Moordrecht
en Waddinxveen onder de Sluistoren door en via de Nieuwe Vaart naar deze haven
(Rollin, Rechtsbronnen, 1917, 617). De Nonnensteeg komt eveneens al voor op de
kaart van Van Deventer, wat het vermoeden schraagt dat ze de voortzetting is van
de vijftiende-eeuwse Oude Hofsteeg. Anders dan de Vijverstraat, de Korte en de
Lange Geuzenstraat en de Rolwagensteeg is de Nonnensteeg dus niet aangelegd na
de ontmanteling van een kloostercomplex.
In de jaren na de Opstand gaf het stadsbestuur, dat eigenaar van de
kloostergebouwen was geworden, een deel daarvan in gebruik aan het Leprooshuis.
Een ander stuk van het eigenlijke kloosterterrein, met name dat gedeelte dat
onmiddellijk aan de Gouwe en aan het Nonnenwater grensde, werd in percelen aan
particulieren in erfpacht uitgegeven of verkocht. Dit laatste geldt tevens voor dat
deel van het grondbezit van Sint Marie, dat ook tevoren al door particulieren werd
gebruikt, namelijk de percelen tussen de Nonnensteeg en de Nieuwe Vaart en enkele
percelen aan het noordeinde van de Koningstraat. Uit een getuigenverklaring van
1609 (Notarieel Archief, 16 folio 55 verso) kan men bovendien nog opmaken dat de
leproosmeesters op hun beurt onderdelen van het terrein die ze niet nodig hadden,
aan particulieren hebben afgestaan: enkele percelen halverwege het Nonnenwater
en een veel groter terrein aan de noordkant van de Nonnensteeg bij de stadsvest.
Voor de reconstructie van het complex heeft dit tot gevolg dat het gedeelte aan Gouwe
en Nonnenwater tamelijk goed in kaart kan worden gebracht, het daarachter liggende
door de leprozen in bezit genomen terrein minder.
De kapel van het convent lag op de hoek van Gouwe en Nonnenwater (ter plaatse
van de kadastrale nummers D 100 en 99). Hoever de kapel zich langs het Nonnenwater
uitstrekte is niet bekend. De kapel was van een toren voorzien, die aan het eind van
1572 door een troep rabauwen onder leiding van Maerten ‘de kerkbreker’ omver
werd getrokken en in het Nonnenwater belandde. Bij de verkoop van de kapel in
1581-1583 werd melding gemaakt van een portaal erachter, dat niet bij de verkoop
was inbegrepen. Volgens Walvis bevond dit portaal zich aan de westzijde van de
kapel en was het in zijn tijd nog te zien. Het zal hier gaan om de voorloper van het
Schapenpoortje, zo genoemd naar de gevelsteen uit 1617 met een afbeelding van een
schaapje. Dit Schapenpoortje, dat soms aan Gregorius Cool wordt toegeschreven, is
in 1953 gesloopt (Nieuwe Zuid-Hollander van 14 augustus 1953). De koper van de
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kapel, Maarten Gerritszoon Verdaech, mocht deze overigens niet afbreken maar
moest haar tot woonhuis bestemmen. Het gebouw blijkt in de zeventiende eeuw als
pottenbakkerij in gebruik. De sacristie lag aan de noordzijde van de kapel (D 98).
Ze werd samen met een huis en een kelder in 1586 in erfpacht uitgegeven. De pachter
van het perceel aan de noordkant hiervan werd verplicht om de vensters van de kelder
en de sacristie niet te versperren. Bij dezelfde gelegenheid is ook nog sprake van een
kapelletje, waarvan het water over het erf naast de sacristie zal worden afgevoerd;
is dit kapelletje hetzelfde gebouw als het zojuist genoemde huis, of stond het nog
iets verder van de Gouwe, in de omgeving van de kapel?
Voorafgaande aan de sloop van de gebouwen op de hoek van de Gouwe en het
Nonnenwater in 1953 ten behoeve van een administratiekantoor van het Gemeentelijk
Electriciteits Bedrijf werden nog enkele sporen van de kapel aangetroffen. De
fundamenten waren van IJsselsteen en vijf stenen dik. Aan de onderzijde bolden ze
uit en de aangetroffen muurankers waren verroest. Hier
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en daar waren nog resten van dichtgemetselde gotische vensters te zien (Nieuwe
Zuid-Hollander van 14 augustus 1953). Er werden ook vier skeletten van vrouwen
gevonden. Ze waren voor het koor en met hun hoofd in de richting van het koor
begraven, niet in een kist maar op een schelpenbed (Goudsche Courant van 18
november 1953). In de berichten uit die tijd wordt niets vermeld over opmetingen,
en waar de skeletten uiteindelijk zijn gebleven is onbekend (Walvis, Beschrijving,
1714, II, 160 en 164. Geselschap, Oud Archief, 1965, 330 folio 156-157, 544 folio
75, 818. Kesper, Rechterlijke Archieven, 1951, 331 folio 129 verso-130. Kuipers,
Bolwerk, 1991, 12. Kok, Vondsten, 1996, 15. Matthijs, Oud Kadaster, 1993: Hoge
Gouwe).
Aan de Gouwe ten noorden van kapel en sacristie bevond zich, op enige afstand,
het refter (ongeveer ter plaatse van de kadasternummers D 46 en 40). Bij de heruitgifte
in 1584 van de percelen direct ten noorden van het refter werd aan de gebruikers het
verbod opgelegd om in de ‘trans’ van het klooster, die achter deze huizen langs liep,
(aan de binnenzijde) openslaande vensters lager dan zeven voet van de grond aan te
brengen. Deze maatregel, in 1584 ongetwijfeld ingegeven door de wens om het
leprozencomplex op het binnenterrein hermetisch van de buitenwereld af te sluiten,
verraadt de aanwezigheid van - wat we vermoedelijk dienen te interpreteren als - een
kloostergang. Interessant is in dit verband, dat tijdens de opgraving van 1996 aan
het uiterste westelijke einde van het klooster, bij de Nonnensteeg en de vest, parallel
lopende muren te voorschijn zijn gekomen, die eveneens als onderdelen van een
kloostergang worden geïnterpreteerd (Kok, Vondsten, 1996, 23-25). Overigens levert
de trans aan de Gouwezijde nog wel een raadsel op. Walvis vermeldt een conflict
tussen stadsbestuur en klooster over een blinde muur aan de Gouwe, dat zich kort
voor de Reformatie zou hebben afgespeeld. De magistraat won een proces tegen het
klooster, dat gedwongen werd de muur af te breken en aan de voorzijde - dus aan de
Gouwe - burgerwoningen neer te zetten (Walvis, Beschrijving, 1714, II, 163. Kuipers,
Bolwerk, 1991, 2-3). Betekent dit dat een deel van de huizen aan de Gouwe die in
1584 in erfpacht werden gegeven, ook al vóór de Reformatie van het eigenlijke
kloosterterrein waren afgescheiden? In dat geval moet de trans, die wel vlak langs
de rand van het terrein zal hebben gelopen, omstreeks diezelfde tijd naar binnen zijn
verplaatst. Het ziekenhuis van het convent werd waarschijnlijk onderdeel van het
Leprooshuis. We kennen de plaats ervan omdat het werd begrensd door enkele van
de omstreeks 1584 uitgegeven percelen: het stond achter de sacristie en het ten
noorden daarvan liggende huis. Aan het Nonnenwater treffen we van oost naar west
de volgende gebouwen aan: het paterhuis, een tweede poort, een gebouw dat in 1586
wordt omschreven als een ‘woning, een keukentje en een schuur’, dan ter hoogte
van kadasternummer D 85 een gebouw dat beurtelings wordt aangeduid als het
‘brouwhuis’ en het ‘korenhuis’, nog een niet nader te determineren huis (kadaster D
84) en ten slotte, naast de dwarsgevel van dit laatste huis en bij de ingang van de
Nonnensteeg, de schuur van het convent. De poort ten westen van het paterhuis wordt
in 1614 omschreven als de ‘poort van het Nonnenhof’ (Matthijs, Oud Kadaster, 1993:
Raam en Nonnenwater): hier stond dus het Lazaruspoortje uit 1609 van Gregorius
Cool. Het huis D 84 werd in 1586 in erfpacht gegeven aan een scheepsbouwer, die
er ook een stuk kade bij kreeg om zijn schepen te water te laten. Deze scheepsbouwer
deelde met de gebruiker van het voormalige brouwhuis de plicht tot onderhoud van
de zijl die onder de twee huizen doorliep. Deze zijl kwam uit in het Nonnenwater en
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liep achterwaarts het kloosterterrein op, waar het oorspronkelijk in directe verbinding
stond met de stadsvest. In 1591 ontvingen de leproosmeesters een vergoeding van
het stadsbestuur voor het repareren van deze zijl. Ten behoeve van de huispercelen
aan de Nonnensteeg, die ze in erfpacht uitgaven, brachten de leproosmeesters een
dwarsverbinding over hun erf tot stand tussen deze zijl en de binnenvestgracht bij
de Sluistoren, wat blijkt uit de al genoemde getuigenverklaring van 1609. Bij de
opgraving in 1996 is dit in het laatste kwart van de zestiende eeuw gegraven
dwarszijltje te voorschijn gekomen (Geselschap, Oud Archief, 1965, 330 folio 148
verso, 150, 157-165, 544 folio 75, 80-82, 818 en 820 en 1237. Kesper, Rechterlijke
Archieven, 1951, 331 folio 129 verso, 130, 332 folio 213 verso, 334 folio 230.
Notarieel Archief, 16 folio 55 verso. Neurdenburg, Cool, 1940. Bik, Medisch leven,
1955, 441. Kuipers, Bolwerk, 1991. Kok, Vondsten, 1996, 23-25. Matthijs, Oud
Kadaster, 1993: Hoge Gouwe, Raam en Nonnenwater).
Hieraan kan nog het volgende worden toegevoegd. De verklaring van 1609 noemt
een washuis, een maalhuis en een melkenhuis. Deze bouwdelen kunnen
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niet worden gelokaliseerd, maar het melkenhuis zal wel hebben gestaan bij de overige
agrarische bedrijfsgebouwen, waarvan de locatie bij benadering bekend is. De kaart
van Braun en Hogenberg toont een hooiberg aan het eind van de Nonnensteeg, bij
de aansluiting met de stadsvest. Daarmee in overeenstemming is de vermelding in
1484 van een Hooipoort in de omgeving van de Oude Hofsteeg en de Nonnensteeg.
Het aantal poorten dat we voor het Marieklooster kennen, komt daarmee op drie, en
dit is in overeenstemming met de statuten van de kloosters van het Kapittel van Sion.
Ten slotte heeft ook de opgraving van 1996 nog enkele bouwdelen aan het licht
gebracht. Een daarvan is geïnterpreteerd als een kloostergang. In deze kloostergang
- en vermoedelijk eerder tot het klooster behorend dan tot de huizen die later de
ruimte aan de noordkant van de Nonnensteeg innamen - werd een gemetselde put
aangetroffen (Notarieel Archief, 16 folio 55 verso. De Bont, Statuten, 1909, 100.
Taal, Kloosterarchieven, 1957, regest 537. Kok, Vondsten, 1996, 23-25).
De opheffing van het Marieklooster aan het begin van de Opstand verliep
dramatisch. Al vóór 15 september 1572 zat de pater enige tijd gevangen. Op 1
november van dat jaar komt bij Wouter Jacobszoon in Amsterdam het bericht binnen
dat, als burgers niet tussenbeide waren gekomen, het Marieklooster hetzelfde lot zou
hebben ondergaan als het klooster van Sint Margaretha. Omstreeks dezelfde tijd
trekken rabauwen onder leiding van Maerten ‘de kerkbreecker’ de toren omver. Op
een bepaald ogenblik in de jaren 1570 zijn de leprozen op het terrein aan de Gouwe
neergestreken. In de zomer van 1574 besluit de vroedschap om militaire redenen het
Leprooshuis buiten de Potterspoort te laten slopen. Op 6 oktober 1578 blijken de
leprozen in het Marieklooster te wonen. Hoe lang ze daar dan al zitten is niet bekend.
Omdat hun verblijf daar ongemakkelijk en ongezond voor de stadsbevolking is,
beslist de vroedschap dat er weer een leprooshuis buiten de stad zal worden opgericht.
Het moest met het oog op de nog steeds aanwezige militaire dreiging wel gemakkelijk
demontabel zijn (Geselschap, Oud Archief, 1965, 45 folio 229 verso, 231). Toch
loopt het anders. In 1579 kregen de leproosmeesters toestemming om zich op het
kloosterterrein te vestigen. Deze beslissing leidde er vervolgens toe dat het
stadsbestuur zich in de jaren 1580 successievelijk, door uitgifte in erfpacht en door
verkoop, van het overgeschoten kloosterterrein gaat ontdoen.

Sint Catharinaklooster
Waarschijnlijk is het Catharinaklooster ontstaan uit het in de bronnen vermelde huis
Op die Viver. Het wordt voor het eerst genoemd in de al vaker aangehaalde keur
voor de linnenwevers van 1419, die aan de zusters Op die Viver toestaat vier
linnengetouwen te hebben (Rollin, Rechtsbronnen, 1917, 81-82. Goudriaan,
Kloosterstichtingen, 1996, 13). In 1422 en 1423 ontvangt het convent bisschoppelijke
en landsheerlijke toestemming om tot besluiting over te gaan (Muller, Regesten,
1918, 2312. Algemeen Rijksarchief, Archief Graven van Holland, 212 folio 76). Bij
die gelegenheid blijkt het convent door tertiarissen te worden bewoond. De zusters
Op die Viver worden ook nog genoemd in de wijnfundatie van meester Godevaert
Sonderdanck van 1426 (Geselschap, Weeshuis, 1970, 21 folio 41-41 verso). De
oorspronkelijke vestigingsplaats van deze zusters moet worden gezocht in de
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omgeving van de latere Vijverstraat, aan het zuidelijke uiteinde van de Spieringstraat.
Op een onbekend tijdstip zijn de zusters vandaar vertrokken. In 1451 beloofde de
eerste overste, zuster Yde Engbrechts, aan de priester Willem Tybus vrijwaring voor
een huis elders in de stad onder verband van alle huizen van het convent van de
tertiarissen aan de Rozendaal. Het klooster had toen al een bepaalde omvang (Taal,
Kloosterarchieven, 1957, regest 410. Taal, Kloosters, 1960, 41-42). In 1456 wordt
‘suster Yde’ nogmaals genoemd in verband met een perceel aan de Rozendaal ten
zuiden van het huis van een zekere Volprecht Jacobszoon. In 1443 wordt een gasthuis
genoemd dat ten noorden van hetzelfde huis lag. Taal heeft verondersteld dat de
zusters van Sint Catharina zich in de eerste jaren bezig hielden met verpleging: als
we dit gasthuis met zuster Yde in verband mogen brengen, kunnen we de
aanwezigheid alhier van de tertiarissen van Sint Catharina misschien tot 1443
vervroegen (Geselschap, Gasthuizen, 1966, 546 folio 5 verso en 547 folio 5 verso).
De rol die Yde Engbrechts heeft gespeeld, is beslissend geweest voor de geschiedenis
van het klooster; haar betekenis is vergelijkbaar met die van Machteld Casijns in het
Margarethaklooster. Omstreeks 1460 was ze nog in functie (Hensen, Kronyk, 1899,
folio 44 verso). Volgens Willem Tombergius, die haar
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grafsteen heeft gezien, overleed zij pas in 1464 (Walvis, Beschrijving, 1714, II, 156).
De gebruikelijke benaming voor het Catharinaklooster was in deze tijd ‘Zuster
Ydeklooster’, zoals nog in enkele testamenten uit 1467 en 1471 (Taal, Kloosters,
1960, 4-5).
Als enige van de Goudse kloosters heeft het Catharinaconvent tot het einde toe de
status van tertiarissenconvent en lid van het Kapittel van Utrecht behouden (Van
Heel, Tertiarissen, 1939, 139-140. Goudriaan, Derde orde, 1998, 242). In de loop
van de vijftiende eeuw voltrok zich bij de leden van het Utrechts Kapittel een intern
proces van verkloosterlijking, dat er uiteindelijk toe leidde dat alle bewoners van de
aangesloten kloosters de drie geloften aflegden (Koorn, Kapittel van Utrecht, 1996).
Ook het Catharinaconvent werd in 1422-1433 besloten. De bewoonsters van het
convent waren overigens niet verplicht om de volledige getijden te bidden Ze bedreven
op enige schaal textielnijverheid, wat blijkt uit een overeenkomst van 1453, waarbij
aan de zusterhuizen elk zes getouwen werd toegestaan - maar ook in dit opzicht
verschilden ze niet echt van Sint Margaretha en Sint Marie (Taal, Kloosters, 1960,
110 en 139).
Het Catharinaconvent was rijk. Bij de aanslag in 1474 door Karel de Stoute op
nieuw verworven goed betaalde het weliswaar slechts drieëndertig pond, maar in
1564 bezat het niet minder dan 175 morgen land (Taal, Kloosterarchieven, 1957,
113). Juist van het Sint Catharinaklooster zijn nogal wat huizenaankopen rond 1500
bekend, die niet tot uitbreiding van het kloosterterrein hebben geleid (Kesper,
Rechterlijke archieven, 1951, 319/20 en 321. Matthijs, Oud Kadaster, 1993:
Groeneweg en Lange Tiendeweg). Naar aanleiding van de verwerving door het
convent van een perceel aan de Lange Tiendeweg in 1502 bepaalden de schepenen,
op grond van de vroedschapsresolutie van 1498 over het kloosterlijk huizenbezit,
dat het op dit perceel gebouwde huis aan de poorterij te huur moest worden
aangeboden (Kesper, Rechterlijke Archieven, 1951, 320 folio 234 verso. Taal,
Kloosters, 1960, 69-70). Vermeldenswaard is nog, dat het Catharinaklooster
herhaaldelijk diende als hotel voor hooggeplaatste gasten van het stadsbestuur (Taal,
Kloosters, 1960, 110).
Wat de omvang van het klooster betreft, moet een onderscheid worden gemaakt
tussen het eigenlijke kloosterterrein en die percelen die wel eigendom van het klooster
waren, maar door particulieren werden gebruikt. Een dergelijke rij van vijf niet door
het klooster zelf gebruikte percelen lag aan de Lange Tiendeweg, vanaf de hoek met
de Groeneweg oostwaarts. Walvis vergiste zich toen hij schreef dat het klooster zich
ook uitstrekte aan de zuidzijde van de Tiendeweg (Walvis, Beschrijving, 1714, II,
155). Bij de uitgifte in erfpacht in 1583-1587 strekten deze percelen zich uit tot aan
de kapel; vermoedelijk besloeg de kapel het meest noordelijke gedeelte van het
kloosterterrein. Aan de noordkant liep direct langs de kapel een zijltje. Aan het begin
van de zestiende eeuw woonde de pater van het convent in een van de huizen aan de
Tiendeweg; blijkbaar was het paterhuis aan de Groeneweg toen nog niet gebouwd.
De rij door particulieren bewoonde percelen zette zich voort aan de oostzijde van de
Groeneweg tot aan de poort van de Catharinakapel. Vreemd genoeg had het klooster
ook aan de westzijde van de Groeneweg een reeks panden in bezit die aan deze kant
het straatgedeelte tussen de Tiendeweg en de waterschap van de collatiebroeders
vulden. Aan de achterkant grensden deze perceeltjes aan het zijltje dat vanaf de
collatiebroeders evenwijdig aan de Groeneweg noordwaarts liep. Omdat deze percelen
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door de Groeneweg van de rest van het kloosterterrein werden gescheiden, is het
nauwelijks voor te stellen dat met de aankoop ervan uitbreiding van het kloosterterrein
werd beoogd (Kesper, Rechterlijke Archieven, 1951, 321 folio 61 verso, 334 folio
6 verso-17 verso. Geselschap, Oud Archief, 1965, 329 folio 201-206 verso, 330 folio
146-148, 153, 167-171 verso en 823. Matthijs, Oud Kadaster, 1993: Groeneweg en
Lange Tiendeweg).
De kloosterkapel was toegankelijk via een poort aan de Groeneweg. Deze poort
lag ter plaatse van kadasternummer C 1110. In oostelijke richting strekte de kapel
zich vrijwel uit tot het tracé van de latere Lange Geuzenstraat. Het is niet bekend
wanneer de kapel werd gebouwd. De opgraving van het koor in december 1984
bracht stenen van 22 × 10 × 5 centimeter aan het licht. Volgens de opgravers zou dit
wijzen op een datering in het midden van de vijftiende eeuw, een datering die niet
in tegenspraak is met hetgeen bekend is over de verplaatsing van het klooster van
de Vijverstraat naar de Groeneweg. Toen in 1552 de Sint Janskerk afbrandde,
sprongen vonken over naar de kapel van het Catharinaklooster en ging het torentje
in vlammen op. Later is dit blijkbaar weer hersteld. De kapel was niet
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110 De plaats van de kapel van het Catharinaklooster op het kadastrale minuutplan uit 1828 (André
Viersen).

inbegrepen bij de verkopingen van delen van het kloostercomplex in 1593, want ze
bleef stadseigendom. Het verval had toen al ingezet: in 1582 werden materialen uit
de kapel verkocht, onder meer ten dienste van reparaties aan de Sint Janskerk. In
hetzelfde jaar werden zerken uit de kapel gesloopt.
Hoe de kapel er uitzag kan tot op zekere hoogte worden opgemaakt uit de
tekeningen en bestekken van 1778 en 1842 en uit de opgravingsresultaten. Uit de
begroting die architect A. van Koorevaar in 1842 had gemaakt voor de restauratie
van de ‘Turfkerk’ blijkt dat de kapel met een tongewelf was overhuifd en uit de in
1984 verrichte opgraving blijkt dat het koor driezijdig gesloten was. De muren waren
gefundeerd op eiken balken in de vorm van een rooster met openingen van 80
centimeter en daaronder korte palen van 60 centimeter. De steunberen rustten op 150
centimeter lange dennenpalen, in bundelvorm geslagen. In de kapel lagen groengele
plavuizen van 13,5 × 13,5 × 2,5 centimeter. Naast de kapel werd een kademuurtje
gevonden dat met het al genoemde zijltje in verband zal hebben gestaan. Het
opgravingsverslag maakt geen melding van een kelder onder het koor; deze moet er
toch wel geweest zijn, getuige de vermelding ervan bij de verkoop van een
aangrenzend erf in 1595. Wel werden bij de opgraving achter het koor enkele skeletten
gevonden. Dat er in en om de kapel begraven werd, konden we al verwachten op
grond van de vermelding van zerken in 1582 en van de grafsteen van Yde Engbrechts.
Voor de overige bouwdelen van het klooster geldt dat we wel weten waar ze aan
het eind van de zestiende eeuw lagen, maar niet hoe hun ontwikkeling is geweest.
Het complex was in 1451 nog niet geheel compleet. In 1469 werd een stedelijke
subsidie voor een tegeldak ontvangen, dat voor een bestaand bouwdeel, maar ook
voor een nieuw gebouw bestemd kan zijn geweest. En uit het jaar 1487 is er een
bericht over de aankoop van een perceel direct naast het Cellebroedersklooster.
In 1593 werd het kloosterterrein in een groot aantal percelen verkocht. Ter
voorbereiding op de verkoping had men een straat afgebakend die in het verlengde
van de Patersteeg door de Koepoort van het Catharinaklooster in de richting van de
vest liep, maar halverwege een kwartslag naar links draaide en achter het koor van
de kapel langs in de richting van de Lange Tiendeweg doorliep. Na de afbraak van
enkele huizen aan de Tiendeweg werd de nieuwe straat daarop aangesloten. Tijdens
de veilingen in 1593 kwam, blijkbaar spontaan, de naam van (Korte en Lange)
Geuzenstraat in zwang. Bij de verkoop van de percelen werden hun voormalige
functie en hun ligging ten opzichte van de Groeneweg en de nieuwe straat opgetekend,
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waardoor een redelijk betrouwbare reconstrucie van het complex mogelijk is. Aan
de kant van de Groeneweg bevonden zich ten zuiden van de kapel eerst een slopje
en een niet nader omschreven gebouw, dat in twee woonhuizen werd verdeeld. Ten
zuiden hiervan lag het refter, dat in zeven woonhuizen werd opgedeeld - vermoedelijk
door het plaatsen van tussenwanden haaks op de straat,
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zoals bij het grote huis in het Clarissenklooster - en aan de straat 107 voet mat. Ten
zuiden daarvan lag de keuken: deze mat aan de straat 21 voet, maar was aan de
achterzijde veel smaller (7,5 voet), omdat daar een deel werd afgesneden door een
zijl. Op de kadastrale minuut uit 1828 is die zijl nog te zien. Aan de achterzijde van
de keuken lag het privaat. Dat werd bij de verkopingen in 1593 gevoegd bij het eerste
van de vier huizen waarin het paterhuis werd verdeeld. Dit paterhuis, in totaal 64
voet aan de straat, vulde de overgebleven ruimte tussen de keuken en een huis dat
in 1593 werd aangeduid als ‘het huis van de predikant’ en dat direct ten noorden van
de Koepoort lag. Het paterhuis had een eigen ingang aan de straat en bovendien een
zij-ingang. Het derde huis werd aangeduid als het ‘wintersalet’. Achterwaarts strekte
het paterhuis zich uit tot aan het materhuis. In de Koepoort lagen ook enkele erven
- het wordt niet helemaal duidelijk of deze al bebouwd waren of niet. Op één ervan
stond wel een keukentje. En de kopers mochten timmeren tot aan de muur van de
school, dat wil zeggen van het voormalige Cellebroedersklooster. Het gaat hier dus
om de erven aan de zuidkant van de Korte Geuzenstraat. Aan de noordzijde zal het
materhuis hebben gestaan. De afmetingen daarvan worden niet precies opgegeven.
Wel is duidelijk dat het zich uitstrekte van de achterzijde van het paterhuis tot aan
de ‘winkelhaak’, de hoek waar Lange en Korte Geuzenstraat op elkaar aansluiten.
De percelen aan de Lange Geuzenstraat die worden verkocht zijn grotendeels
onbebouwd. Aan de westzijde lag van noord naar zuid een rij van tien onbebouwde
percelen, ingeklemd tussen de Geuzenstraat en een nieuwe sloot, die achter de percelen
aan de Groeneweg liep. Aan de oostkant liep vanouds al een zijl langs het tracé van
de Geuzenstraat. Tussen deze zijl en de vest ligt in het noordelijke gedeelte nog een
gebouw dat in vijf woonhuizen werd verdeeld. Bij het vijfde huis behoorde een
keukentje. De lengte van vier van de vijf huizen werd eveneens opgegeven: in totaal
81 voet. Jammer genoeg wordt de functie van dit, blijkbaar tamelijk belangrijke,
gebouw niet vermeld. Een van de bedrijfsgebouwen waarvan we wel het bestaan
maar niet de ligging kennen, is de spinkamer, waar met Kerst 1573 clandestien de
mis werd gevierd. Walvis noemde nog de was- en plashuizen van de lekenzusters
en een ‘penitentietoren’, die hij in zijn tijd nog had gezien aan de zijl bij de vest: dit
komt overeen met de plaats van het zojuist genoemde gebouw. Maar of we de
interpretatie van Walvis voetstoots mogen aanvaarden, valt te betwijfelen. In ieder
geval vergiste hij zich toen hij het tuchthuis behandelde. Volgens Walvis was het
boeven- en hoerentuchthuis van zijn dagen de voortzetting van ‘de woonplaats of
het cellenhuis der nonnen’. Walvis meende dat de nonnen afzonderlijke cellen hadden.
In werkelijkheid sliepen de zusters van Sint Catharina, evenals die in andere kloosters,
in collectieve dormters, die vermoedelijk op een bovenverdieping lagen en waar de
bedden hooguit door dunne schotten of gordijnen van elkaar waren gescheiden. In
ieder geval staat het vast dat het tuchthuis aanvankelijk niet werd gevestigd in een
cellenhuis, maar in het voormalige paterhuis (Geselschap, Oud Archief, 1965, 91
folio 126 verso, 544 folio 131 verso-183 verso, 823 en 825, 1139 folio 16. Kesper,
Rechterlijke Archieven, 1951, 319 folio 134 verso, 334 folio 6 verso-17 verso. Van
Eeghen, Wouter Jacobsz, 1959-1960, 359. Walvis, Beschrijving, 1714, II, 155. Taal,
Kloosters, 1960, 110. Matthijs, Oud Kadaster, 1993: Groeneweg).
Over de lotgevallen van het klooster tijdens en na de Reformatie behoeft na het
voorgaande niet veel meer te worden gezegd. De zusters van Sint Catharina hebben
minder te lijden gehad van de Geuzen dan die van sommige andere conventen. Tijdens
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de woelingen wisten ze een deel van hun kerksieraden bij een particulier in Gouda
onder te brengen, maar in 1573 raakten ze deze alsnog kwijt, toen ze die wilden
terughalen naar het convent maar onderweg op de Korte Tiendeweg werden overvallen
(Walvis, Beschrijving, 1714, II, 158). Toen de ergste dreiging van 1572 en de jaren
daarna voorbij was, had er zelfs nog een misviering in het klooster plaats waarbij
wel 300 personen aanwezig waren. In 1587 werden er 23 zusters gealimenteerd
(Geselschap, Oud Archief, 1965, 692). In 1605 woonden de overgebleven
conventualen nog steeds bijeen in een gebouw op het voormalige kloosterterrein.
Intussen waren al in de jaren 1580 vele percelen op het terrein in erfpacht uitgegeven.
In 1593 vond een grootschalige verkoop plaats. De manier waarop dit gebeurde plaatsing van tussenwanden in overigens intact gelaten gebouwen - gecombineerd
met het feit dat korte tijd later al, in 1610-1611, een deel van het complex tot tuchthuis
werd herbestemd, maakte dat in de tijd van Walvis nog grote delen van het complex
overeind stonden. Belangrijke onderdelen van het klooster zullen nog tot halverwege
de negentiende eeuw bewaard blijven. De kapel werd in 1851 afgebroken.
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Minderbroederklooster
Het klooster van de minderbroeders werd in 1418 gesticht en was in eerste instantie
bestemd voor dertien broeders. Aan de stichting waren contacten tussen de ordeleiding
en het stadsbestuur van Gouda voorafgegaan: het klooster in Gouda zou in de Keulse
ordeprovincie de eerste vestiging van de richting der observanten worden. Dezen
wilden terugkeren naar de strenge toepassing van de regel zoals die door Sint
Franciscus was geformuleerd. Voor de Goudse minderbroeders ontstond een
gecompliceerde situatie, omdat zij als hervormd convent ressorteerden onder de
provinciaal in Keulen, die tot de niet-hervormde richting der minderbroeders behoorde.
Vanaf het begin stonden de Goudse minderbroeders onder leiding van de gardiaan
Christianus Rolins, die als ‘broeder Kerstiaen’ met het stadsbestuur op uitstekende
voet stond en verschillende diplomatieke missies voor de stad uitvoerde. Een
dergelijke opdracht kreeg hij ook nog in 1439. Des te raadselachtiger is de gang van
zaken in datzelfde jaar, die neerkwam op een herstichting van het klooster. De oude
minderbroeders werden vervangen door een nieuwe groep observanten, ditmaal
afkomstig van Saint Omer (Artois). Mogelijk is persoonlijk ingegrepen door hertog
Philips de Goede en zijn vrouw Isabella. De landsheer zou met zijn steun voor de
observanten de inwoners van Holland nauwer aan zijn gezag hebben willen binden.
De oude minderbroeders hebben zich jarenlang tegen hun verdrijving verzet, een
strijd die ook tot tweespalt onder de Goudse bevolking leidde. Uiteindelijk beslechtte
paus Eugenius IV in 1447 het pleit in het voordeel van de nieuwe observanten en
plaatste dezen onder de vicarissen van de nieuw opgerichte Keulse
observantenprovincie (Clarentius, Minderbroeders, 1929. Van den Borne,
Observantiebeweging, 1931, 153-159. Jongkees, Staat en kerk, 1942, 253-254. Van
Heel, Minderbroeders, 1947, 7-22. Dolder, Minderbroedersklooster, 1997. Taal,
Kloosters, 1960, 28-34 en Van den Hombergh, Brugman, 1986).
De observanten genoten de steun van het stadsbestuur en van de landsheren. Zonder
dergelijke steun kon het klooster ook niet bestaan. De observanten streefden naar
een strenge toepassing van het beginsel van bezitloosheid en daarom waren hun
kloostergebouwen niet in eigen bezit, maar in dat van de stad. Herstelwerkzaamheden
werden dan ook door de stad bekostigd en voor het materieel beheer werden drie
‘vaders’ uit de Goudse notabelen aangewezen. Met grote regelmaat treffen we in de
stadsrekeningen posten aan voor uitgaven aan het klooster van de minderbroeders
(Van Heel, Minderbroeders, 1947, 27). Na de grote brand van 1438 moest ook dit
klooster weer worden opgebouwd. Landsheer Philips de Goede deed persoonlijk een
oproep tot milddadigheid bij de ondersteuning van de wederopbouw. Het optreden
in deze periode van enkele Goudse notabelen als ‘timmermeesters van de
minderbroeders’ zal wel met deze restauratie samenhangen (Kesper, Rechterlijke
Archieven, 1951, 318 folio 92 verso. Van Heel, Minderbroeders, 1947, 28).
P. Dalmatius van Heel OFM stelde het aantal ingezetenen aan het einde van de
vijftiende eeuw op ongeveer twintig. Bij de banketten die het stadsbestuur toen met
regelmaat in het klooster liet aanrichten, zaten meestal zo'n dertig personen aan,
onder wie een tiental leden van het Goudse gerecht.
In zekere zin was het Minderbroederklooster het belangrijkste van alle conventen
in Gouda. Met de stichting van het Goudse convent begon de geschiedenis van de
observantie in de Noordelijke Nederlanden. In de stad zelf was de invloed van de
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franciscanen enorm groot, door hun prediking en door hun deskundige adviezen aan
het stadsbestuur. Het klooster was ook buiten Gouda bekend, getuige het aanzienlijke
aantal franciscaanse auteurs dat hier een opleiding had genoten (Van Heel,
Minderbroeders, 1947, 68-82. De Troeyer, Vier minderbroeders-auteurs, 1989). Vaak
werden provinciale vergaderingen van de minderbroeders in het Goudse convent
gehouden.
Het is jammer dat van dit belangrijke klooster zo weinig archivalia zijn bewaard.
Enkele belangrijke stukken zijn in 1450 aan het stadsbestuur overgedragen en ze
berusten nu nog in het stadsarchief. De rest hebben de kloosterlingen tijdens hun
vlucht voor de Opstand meegenomen naar het zuiden en in het provinciaal archief
te Brussel gedeponeerd, waar het tijdens het Franse bombardement van 1695 in
vlammen is opgegaan (Taal, Kloosterarchieven, 1957, 11).
Van de kloostergebouwen is helemaal niets overgebleven. Daardoor is een
reconstructie van het complex onmogelijk De omvang ervan is wel bekend. Het
strekte zich vanaf de hoek Spieringstraat - Hoefsteeg in zuidelijke en oostelijke
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richting uit. Zuidwaarts grensde het kloosterterrein aan het kasteel, waarvan het door
een zijl was gescheiden. De Zak (tegenwoordig Tuinstraat) liep dood tegen het
klooster. De Nieuwe Zak (het deel van de Tuinstraat vanaf de Hoefsteeg zuidwaarts),
de Hoefsteeg en de Vijverstraat werden op het terrein aangelegd nadat het klooster
in 1576 was afgebroken. Aan de oostkant bereikte het klooster de stadsvesten. In
1480 kreeg het de beschikking over een deel van de vest. Er is dan sprake van een
dwarsmuur, waarin een deur moet worden aangebracht waarvan een sleutel onder
het stadsbestuur berusten zal (Taal, Kloosters, 1960, regest 631. Van Heel,
Minderbroeders, 1947, 103-104). In westwaartse richting was het klooster via een
brug over de zijl van de Spieringstraat en de Minderbroederssteeg met de Haven
verbonden.
De kloosterkapel telde drie altaren en werd in 1422 samen met het kerkhof gewijd.
Vermoedelijk stond de kapel in oost-westrichting ter hoogte van de huidige
Vijverstraat. Tot de inventaris behoorden onder meer het koorgestoelte, een Heilig
Graf, een schildering van het Laatste Oordeel in het koor, een Mariabeeld eveneens
in het koor, waarvoor altijd een kaars brandde, en een zwaar vergulde zilveren ciborie,
een schenking van de Goudse kastelein Cornelis van Zuytoort. De ramen waren van
gebrandschilderd glas voorzien. Een herwijding van de kapel vond in 1455 plaats;
vermoedelijk was pas toen de herbouwcampagne na de stadsbrand van 1438 voltooid
(Van Eeghen, Wouter Jacobsz., 1959-1960, 324. Van Heel, Minderbroeders, 1947,
26-31. Taal, Kloosters, 1960, 64-65). Begraven werd er niet alleen op het kerkhof,
maar ook in de kapel en in de pandhof, zoals blijkt uit de vermelding bij de
voorwaarden van verkoop in 1576 van zerken in de kapel, in de pandhof en elders.
Niet alleen kloosteringezetenen, maar ook leken uit de stad vonden er hun laatste
rustplaats, zoals de al genoemde Van Zuytoort (Van Heel, Minderbroeders, 1947,
31).
Het klooster beschikte ook over een kapittelzaal, waar verschillende provinciale
bijeenkomsten van de minderbroeders werden gehouden. Ook het Goudse gerecht
vergaderde er dikwijls, en in 1489 werd er de dagvaart van de steden van Holland
belegd door Albrecht van Saksen, stadhouder van Maximiliaan. Er stond ook een
altaar in de kapittelzaal. Er waren een gastenkamer, een refter, een keuken, een
ziekenverblijf, het in 1444 gebouwde ‘nieuwe dwarshuis’, een librije, een stove
(verwarmde kamer), een washuis, een turfschuur, een snijderskamer en zelfs een
dulhuis. Eenmaal is sprake van een ‘clock daermede men ten reventer luyt’. Tot het
complex behoorde ook een boomgaard. Nog kort voor de Opstand, in 1557, woedde
er in het klooster een brand, die flinke schade aanrichtte (Van Heel, Minderbroeders,
1947, 28-32. Taal, Kloosters, 1960, 64-65).
In de literatuur wordt soms gerept over een directe verbinding tussen het
Minderbroederklooster en het kasteel. Het bericht lijkt terug te gaan op Ignatius
Walvis, die meldt dat men ‘binnenserfs’ van het kasteel naar het klooster kon. Bij
Van Heel is sprake van een achterpoortje, bij Taal is dit een verbindingsgang
geworden (Walvis, Beschrijving, 1714, II, 116. Van Heel, Minderbroeders, 1947,
96. Taal, Kloosters, 1960, 187). Er is geen bewijs voor dit vermoeden. Door deze
verbinding zou Lumey bij zijn komst in 1572 allereerst de minderbroeders uit hun
klooster hebben verdreven. Maar de ontsnapping van de gardiaan en de president
waarop Walvis doelde, heeft blijkens het dagboek van Wouter Jacobszoon en het
verslag van Estius vóór Lumeys komst plaatsgevonden; de minderbroeders hadden
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hun klooster al verlaten voordat de geuzenaanvoerder zich aandiende (Van Eeghen,
Wouter Jacobsz., 1959-1960, 23 en 161. Estius, Historiae, 1603, 262-263).
Met de Opstand kwam er snel een einde aan het bestaan van dit klooster. Toen
Gouda in juni 1572 naar Oranje overging, werden sommige minderbroeders op het
kasteel gevangen gezet, onder wie de gardiaan, de bekende Antonius Musculus, en
de president. Andere kloosterlingen doken onder en werden langdurig door inwoners
van Gouda verborgen gehouden. De bibliotheek was, evenals die van de
collatiebroeders, direct na de Opstand leeggeroofd door gouverneur Van Swieten,
die de boeken naar zijn voorvaderlijk slot bij Leiden liet brengen. Daar vielen ze bij
het beleg van Leiden in handen van een Spaanse kapitein, die ze aan Spaanse
minderbroeders ter hand stelde om mee te nemen naar Spanje. Na de Opstand werd
het convent als boerderij gebruikt, de koeien stonden in het koor met de groep op de
plaats van het koorgestoelte. Krachtens een besluit van het stadsbestuur van 11 juni
1576 werden de kapel en de kloostergebouwen geveild om afgebroken te worden en
met de gastenkamer gebeurde hetzelfde op 19 november (Geselschap, Oud Archief,
1965, 45 folio 141, 544 folio 59 verso en 62. Taal, Kloosterarchieven, 1957, 11. Taal,
Kloosters, 1960, 188. Van Heel, Minderbroeders, 1947, 100-103: bronnen).

Wim Denslagen, Gouda

189

111 Luchtfoto uit 1928 met aan de bovenzijde het voormalige Collatiehuis (KLM Aerocarto).

Collatiehuis of Sint Paulusconvent
De geschiedenis van de collatiebroeders - zo werden in Gouda de broeders des
gemenen levens genoemd - gaat terug tot 1425. In dat jaar schonk priester Dirk
Floriszoon aan het Hollands Kapittel (het latere Kapittel van Sion) zijn huis in de
Spieringstraat met de inboedel en enige renten, onder de voorwaarde dat daarin enkele
priesters zouden worden gehuisvest, die tot taak kregen om op feestdagen na de
vespers een collatie (eenvoudige prediking) te houden voor het stadsvolk. Eerder
had hij dit huis gekocht van de tertianen van Gouda, toen dezen in 1419 de stad
verlieten om in het land van Stein te gaan leven volgens de regel van Augustinus.
De Regulieren van Stein, een van de conventen die het Hollands Kapittel oprichtte,
hebben een aantal jaren de prediking in de Spieringstraat verzorgd en het Collatiehuis
zelfs weer opgebouwd nadat het door de grote stadsbrand van 1438 was vernield.
Maar omstreeks 1443 gaven zij het op, en toen verviel het Collatiehuis met
bijbehorende bezittingen, conform de voorwaarden die Dirk Floriszoon in 1425 had
gesteld, aan het college van Heilige Geestmeesters. Dezen lieten voorlopig de collaties
voortzetten door priesters die zij daarvoor contracteerden. Maar na enkele jaren
zochten ze naar een meer blijvende oplossing en nodigden de broeders des gemenen
levens van Delft uit om het Collatiehuis te herbevolken. Ondanks tegenstand van het
Zwols Colloquium, de overkoepelende organisatie van de broederhuizen, en onder
grote moeilijkheden is de overgang van Delft naar Gouda doorgezet. Hendrik Herp,
de rector van het Delftse broederhuis, kwam zelf naar Gouda om er het rectoraat op
zich te nemen (1446-1450). In 1447 droegen de Heilige Geestmeesters het huis
officieel aan de communauteit over, onder de restrictie dat het weer aan hen zou
terugvallen wanneer de broeders niet voldeden aan de belangrijkste bepaling van de
stichting,
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het houden van collaties. De gemeenschap, bestaande uit een handvol priesters en
clerici, leefde in armoede. Een van de taken die zij vervulden was de bediening van
het Heilige Geestaltaar in de Sint Janskerk. Daarnaast verrichtten ze schrijfwerk.
In 1450 vertrok Herp naar Rome om bij de minderbroeders in te treden. Onder
rector Johan van Goch ging het minder goed. Het stadsbestuur bemoeide zich actief
met het huis en intervenieerde enkele malen bij de bisschop om het aantal priesters
op peil te houden. Het stelde toen voor om de inkomsten af te stemmen op een viertal
geestelijken. Intussen waren de Heilige Geestmeesters nog steeds als procuratoren
belast met het materieel beheer van het huis. De rectoren van de broederhuizen in
Zwolle en Hulsbergen wendden zich dan ook tot dit college om te bemiddelen in een
geschil dat zij met Van Goch hadden. Uiteindelijk namen de Heilige Geestmeesters
het bestuur in eigen handen. In die tijd werden de collaties onder meer gedaan door
meester Willem Tybus, de eerste biechtvader van het Magdalenaklooster. Op zijn
verzoek en dat van de Heilige Geestmeesters werd vanuit Delft een nieuwe
broedergemeenschap in Gouda gesticht, waarvan de Delftse procurator Hendrik van
Arnhem in 1456 de rector werd.
Onder zijn leiding verbeterde de situatie. De gemeenschap werd door de andere
fraterhuizen als volwaardig medelid erkend en stond voortaan onder de visitatie van
het Zwols Colloquium. In 1462 ontving de gemeenschap een privilege van de
parochiepastoor. Bisschop David van Bourgondië bekrachtigde behalve dit privilege
ook de overdracht van het Collatiehuis aan de broeders, gaf aan het convent de
kerkelijke status, regelde de visitatie en stelde de broeders in staat om nadere leefregels
vast te stellen. In 1475 werd de overdracht van het Collatiehuis door het Heilige
Geestcollege aan de paters van de broederhuizen in Delft, Deventer en Zwolle en
aan die van het Collatiehuis zelf bekrachtigd door het stadsbestuur, onder beding dat
de broeders de leefregels in acht zouden nemen en de collaties zouden voortzetten.
Mochten ze onverhoopt het huis verlaten, dan zouden de Heilige Geestmeesters er
weer bezit van nemen. Tevens werd het Collatiehuis toen van stadswege gelijk gesteld
met de andere kloosters, wat onder meer betekende dat het werd vrijgesteld van
accijns.
In datzelfde jaar werd de pater van het Collatiehuis belast met de dagelijkse leiding
van het nieuw gestichte Arme Fraterhuis aan de Groeneweg, een internaat voor arme
klerken. De voorafgaande twintig jaar hadden de collatiebroeders op bescheiden
schaal onderwijs aan huis gegeven, wat had bijgedragen aan hun status en inkomsten.
Maar niet lang na 1475 staakten de broeders deze vorm van onderwijs. De bewoners
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van het Arme Fraterhuis zullen vanaf dat moment de stadsschool hebben bezocht.
Een andere instelling die de collatiebroeders onder hun hoede namen (1505) was de
Jeruzalemkapel, die enige jaren tevoren was gesticht door de priester Gijsbert Raet
Willemszoon. Dit bracht de plicht met zich mee om de in de kapel gefundeerde
memoriemissen op te dragen. De broeders verzorgden ook een
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dagelijkse mis op het kasteel en preekten in de Sint Janskerk. Vanaf omstreeks 1494
beschikten ze over een drukpers, ze schreven in opdracht van de stad en ze bouwden
een bibliotheek op, waarvan onderdelen later terecht zouden komen in de Goudse
Librije (Klein, Marginale problemen, 1989, 107-111. Klein, Librije, 1994).
Omstreeks 1478 telde het Collatiehuis ongeveer twintig bewoners, inclusief de
commensalen. In 1533 waren er vijftien broeders, daarna is het aantal fors gedaald.
Hoewel de ergste armoede na 1456 wel voorbij was, is het Collatiehuis nooit een
rijk convent geworden. De aanslag op nieuw verworven geestelijk goed door Karel
de Stoute in 1474 bedroeg voor dit huis niet meer dan ruim zeven pond. Veel forser
was de aanslag veertig jaar later door Karel V, krachtens het edict van januari 1516.
Deze liep voor het Collatiehuis zelf op tot 448 pond en voor de Jeruzalemkapel tot
nog eens 266 pond. In een door Vorstman (Stukken, 1847, 67-72) uitgegeven, maar
inmiddels verloren gegaan verslag werden de financiële moeilijkheden uitvoerig
toegelicht. Hoewel de bedragen uiteindelijk gereduceerd werden tot 180 respectievelijk
150 pond, gingen ze toch de draagkracht te boven (Taal, Kloosterarchieven, 1957,
13-17 en 9-55. Taal, Kloosters, 1960, 34-38 en 201. Weiler, Volgens de norm, 1997,
138-149. Dolder, Collatiehuis, 1998).
Het Collatiehuis is het best gedocumenteerde van alle Goudse conventen. Er zijn
verhoudingsgewijs veel archivalia bewaard gebleven, waaronder enkele cartularia
(Vorstman, Stukken, 1847). In een daarvan staat de kloosterkroniek die door rector
Hendrik van Arnhem in 1483 werd begonnen, maar onvoltooid is gebleven: ze
behandelt de periode tot 1456 (Hensen, Kronyk, 1899). In wijdingsen andere
oorkonden wordt ook bouwkundige informatie verstrekt. Afgezien daarvan zijn
verschillende onderdelen van het kloostercomplex tot diep in de negentiende eeuw
in gebruik gebleven. De rest, waaronder de kapel, is pas in 1938-1943 gesloopt, nadat
alles vooraf uitvoerig was gedocumenteerd door het Rijksbureau voor de
Monumentenzorg en door G.C. Helbers, de toenmalige directeur van het museum
Het Catharina Gasthuis (bouwtekeningen in het stadsarchief en het archief van
Openbare Werken, dossier 2202-H-27. Foto's 50652-50671 - met commentaar van
en afkomstig uit een album van Helbers - en 52992-52999, 54000-54013. Kalf,
Collatiehuis, zonder jaar).
Het terrein waarop het Collatiehuis verrees, werd aan twee zijden begrensd door
een zijl, die van het water langs het Sint Janskerkhof onder de Spieringstraat door
in oostelijke richting liep, tot waar hij met een afgeronde hoek naar het zuiden afboog
en langs de Groeneweg verder liep. Het complex werd ingesloten door de
Spieringstraat (Jeruzalemstraat), de zijl van deze straat naar de Groeneweg, de zijl
langs de Groeneweg en de Begijnensteeg (Patersteeg).
De oudste vestiging lag op het meest noordelijke perceel langs de zijl. Hier stond
het huis met erf dat door priester Dirk Floriszoon in 1425 aan het Hollands Kapittel
werd afgestaan (niet op de plaats die C.J. Matthijs vermeldt). Dit huis ging bij de
grote stadsbrand van 1438 verloren, maar werd daarna door de Regulieren van Stein
weer opgebouwd. Voor de financiering van het herstel verkochten ze renten, maar
ook een klein huisje op de noordwesthoek van het terrein. Dit huisje,
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dat deels boven de zijl hing, werd in gebruik genomen door de vrome maagd Supina,
de dochter van Dirk van Zeist. Zij verkocht het in 1463 voor een lijfrente van zes
schilden weer aan de broeders en overleed het jaar daarop. De rest van het perceel
was bij de broeders in gebruik. Van de inrichting ervan krijgen we een nauwkeurig
beeld, doordat Hendrik van Arnhem in zijn kroniek de situatie van zijn eigen tijd
(1483) in detail vergelijkt met de toestand die hij in 1456 aantrof toen hij het rectoraat
overnam. Het eigenlijke Collatiehuis strekte zich vanaf de Spieringstraat in oostelijke
richting uit tot aan het punt waar in 1473 het nieuwe koor aan de kapel zou worden
gebouwd. Het was in tweeën gedeeld door een noordzuid verlopende muur ongeveer
ter hoogte van de plek waar later in de kapel het koorhek (‘cancelli’) stond. Het aan
de straat gelegen gedeelte was de collatieruimte, waar op feestdagen preken werden
gehouden. Vermoedelijk stond hier ook een draagbaar altaar vanaf 1448, want in dat
jaar kregen de bewoners van het huis, onder leiding van pater Hendrik Herp, van de
parochiepastoor toestemming om in eigen kring de mis op te dragen. Het achterste
gedeelte was door een oostwest lopende muur opnieuw in tweeën gedeeld. De ruimte
aan de zuidkant diende als refter voor de broeders en als gehoorzaal voor de
mannelijke toehoorders van de collaties. De noordelijke ruimte was de logeerkamer,
maar werd ook gebruikt als leslokaal. Ten noorden hiervan, in het verlengde van het
huisje van Supina, lag nog een gebouw dat over het water uitstak, een ‘afdak’. Dit
werd als keuken gebruikt en later, na een verbouwing, als sacristie. Het Collatiehuis
beschikte ook over een zolder, waarin tijdens het rectoraat van Hendrik Herp zes
cellen werden gebouwd voor de broeders, en onder Hendrik van Arnhem kwamen
er nog twee bij. Van Arnhem spreekt overigens in verband met zijn komst in 1456
over een ‘restauratie’ van het vervallen huis, waarmee hij waarschijnlijk zowel op
een spiritueel als een materieel herstel doelde. De overblijvende ruimte op het perceel
ten zuiden van het Collatiehuis was een open plaats (‘pallacium’). Achter het huis
lagen, over de volle breedte en begrensd door de ronding van de zijl, een tuin en een
onbebouwd erf. Over de veranderingen schreef Van Arnhem dat het schip van de
kapel in de plaats was gekomen van het Collatiehuis, vermeerderd met het huisje
van Supina en een strook van de plaats aan de zuidzijde. De keuken, de latere sacristie,
werd niet bij de kapel getrokken. Op de open plaats werd later een ‘transitus’
(pandhof) aangelegd. Op het achterterrein stond in 1483 een gebouw dat de ronding
van de zijl volgde. Een deel van het achterterrein moet in 1473 zijn gebruikt voor
het nieuwe koor (Hensen, Kronyk, 1899, 10-12, 17, 22, 32-33, 44-46. Taal,
Kloosterarchieven, 1957, regesten 366, 386, 397, 532 en 538. Kalf, Collatiehuis,
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zonder jaar, 1-2. Taal, Kloosters, 1960, 58 en de daarop gebaseerde korte beschrijving
Weiler, Volgens de norm, 1997, 147, beide niet geheel correct).
Tijdens de discussies in het Delftse fraterhuis (1454-1456) over de hulp aan de
Goudse zusterinstelling was al opgemerkt dat de beschikbare gebouwen eigenlijk te
klein waren voor een levenskrachtig fraterhuis (Hensen, Kronyk, 1899, 34). Dit
veranderde onder Hendrik van Arnhem en in 1458-1460 verwierven de broeders in
twee gedeelten het huis met erf dat aan de zuidkant aan hun huis grensde. Er volgde
nu een grootscheepse verbouwing, die op 15 augustus 1462 werd afgesloten
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met de wijding van de nieuwe kapel met vijf altaren en een kerkhof. Dat de pastoor
in juli van dat jaar een aantal parochiële rechten verleende, waaronder het
begraafrecht, zal ook wel samenhangen met de voltooiing van de kapel, al is het
merkwaardig dat in de bisschoppelijke bekrachtiging ervan alleen over draagbare
altaren werd gesproken. De in augustus gewijde altaren waren, op een draagsteen
na, vast: het aan de Drieëenheid gewijde hoogaltaar, een Sint Paulusaltaar aan de
noordzijde, een altaar voor Maria en andere vrouwelijke heiligen aan de zuidzijde,
een Heilig Kruisaltaar, eveneens aan de zuidzijde, en nog een altaar voor onder
anderen Hieronymus ‘midden in het koor’. Vermoedelijk is de kapel in dit stadium
een rechthoekige ruimte met ingebouwd koor geweest, in omvang overeenkomend
met het oude Collatiehuis. Kalf berekent op grond van zijn opmetingen van de kapel
de binnenwerkse maat op 23,40 × 10,70 meter, maar door Taal is terecht opgemerkt
dat hij geen rekening hield met een verbouwing van de kapel die nog halverwege de
zestiende eeuw heeft plaats gevonden (Kalf, Collatiehuis, zonder jaar, 3. Taal,
Kloosters, 1960, 60-61).
Hendrik van Arnhem maakt speciaal melding van twee inrichtingsstukken: een
Mariabeeld, dat al in het eerste jaar van zijn rectoraat was vervaardigd, en een beeld
van Paulus. Het Mariabeeld prijkte temidden van beeltenissen van de andere heiligen
op het Maria-altaar en werd ook in de toegekende aflaat afzonderlijk vermeld. Het
Paulusbeeld, gemaakt van ‘witte harde steen’, werd in eerste instantie geplaatst boven
de poort aan de ‘plaats’ die toegang gaf tot kapel en Collatiehuis samen, en uiteindelijk
boven de grote kapeldeur aan de zijde van de Spieringstraat (het wordt niet helemaal
duidelijk tot welke bouwfase deze verplaatsing van de poort behoort). Op het moment
van de altaarwijding waren de bouwwerkzaamheden nog niet helemaal afgelopen,
want pas in 1463 werd Supina uitgekocht en haar huisje bij de kapel getrokken.
Hoewel het nergens met zoveel woorden wordt gezegd, kan het niet anders of de
broeders hebben als onderdeel van deze bouwcampagne nieuwe woongebouwen
ingericht ter vervanging van het tot kapel omgebouwde Collatiehuis. Het gebouw
aan de ronding van de zijl kan daartoe hebben behoord en ook het nieuw aangekochte
perceel ten zuiden van de ‘kerc vant collacyhuus’ (Vorstman, Stukken, 1847, 91-98,
149-152. Hensen, Kronyk, 1899, 11-12, 46. Kesper, Rechterlijke Archieven, 1951,
318 folio 50. Taal, Kloosterarchieven, 1957, regesten 502, 529, 516, 517, 520 met
de aantekeningen bij de afschriften van de oorkonden. Geselschap, Weeshuis, 1970,
549 folio 5 verso. Taal, Kloosters, 1960, 59-61).
Weer een nieuwe bouwcampagne gaat omstreeks 1470 van start, als er een aantal
huizen aan en in de richting van de Begijnensteeg (de tegenwoordige Patersteeg)
worden aangekocht. Ook het termijnhuis van de dominicanen van Utrecht in de
Begijnensteeg komt in handen van de collatiebroeders. Door bemiddeling van enkele
Goudse notabelen en met medewerking van het Heilige Geestcollege ontvangen de
dominicanen in ruil een nieuw pand aan de overzijde van de Spieringstraat. Kalf nam
terecht aan dat deze zuidwaartse uitbreiding bedoeld was voor de bouw van een
nieuwe refter. Ook de stichting van het nieuwe koor bij de kapel kunnen we aan deze
bouwfase toeschrijven. Een deel van het oude koor zal, gezien de plaats van de
‘cancelli’, als zodanig in gebruik zijn gebleven, maar het hoogaltaar werd naar het
nieuwe koor verplaatst. Dit koor wordt op 16 juni 1474 gewijd, het nieuwe hoogaltaar
de dag erna. In 1475 verwerft het convent een aflaat ten behoeve van het onderhoud
van de kapel, en in 1476 wordt er aan de noordzijde van de kapel nog een altaar
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gewijd, waarvan Sint Elizabeth de patrones is. Daarmee komt het aantal altaren in
totaal op zes (Walvis, Beschrijving, 1714, II, 98. Vorstman, Stukken, 1847, 152-157
en voor het refter in 1505: pagina 142. Hensen, Kronyk, 1899, 12, 45. Kesper,
Rechterlijke Archieven, 1951, 319 folio 8 verso. Taal, Kloosterachieven, 1957, 10,
11, regesten 159, 208, 390, 454 [‘1461’ zal wel een verschrijving voor ‘1471’ zijn],
561, 567, 587, 603 met de aantekeningen. Geselschap, Weeshuis, 1970, 549 folio 5
verso).
Ook in de jaren daarna vonden nog enkele verbouwingen plaats. De verlening van
het ‘indultum carcerale’ in 1478 betekende dat ergens op het terrein een
conventskerker werd ingericht. Een verbouwing van het huis achter het koor in 1485
omvatte blijkens een bewaard bestek onder meer wijzigingen in de kelder, de privaten
en de zolder. Toen zal ook de sacristie (tot dan toe de keuken boven het water)
hierheen zijn verplaatst. Vanaf 1497 werd op de hoek van de Spieringstraat en de
Begijnensteeg gewerkt aan de door de priester Gijsbert Willemszoon Raet gestichte
Heilige Graf- of Jeruzalemkapel. In januari 1505 kochten de collatiebroeders het
laatste overblijvende perceel aan de Begijnensteeg op en in de daarop
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volgende maand werd ook de Jeruzalemkapel aan hen overgedragen (Vorstman,
Stukken, 1857, 101-102. Kesper, Rechterlijke Archieven, 1951, 319-320 folio 171
verso, 262. Taal, Kloosterarchieven, 1957, 10, regesten 616, 663, 716, 750 en 752).
Ten slotte werd de kapel nog in 1549 verbouwd, waaraan het convent 300
Karolusgulden uitgaf en de stad 39 roeden tegeldak vergoedde (Taal,
Kloosterarchieven, 1957, 19 folio 73. Geselschap, Oud Archief, 1965, 1207 folio
50. Taal, Kloosters, 1960, 61-62). Hoe het complex er in voltooide toestand uit zag,
valt af te leiden uit de kaart van Braun en Hogenberg uit 1585. De gebouwen vormen
een nagenoeg gesloten vierkant langs de zijlen, de Patersteeg en de Jeruzalemstraat.
De woongebouwen achter de kapel lopen tot de zijl van de Groeneweg. Naast de
kapel staan twee gevels haaks op de Jeruzalemstraat en daarop sluit in zuidelijke
richting een gebouw aan dat parallel aan de straat loopt, vermoedelijk het refter. Op
de zuidwesthoek van het complex staat de Jeruzalemkapel en aan de Patersteeg staat
een langgerekt bouwwerk, over de volle lengte van de steeg. Bij de zijl langs de
Groeneweg bevindt zich naast een niet nader te definiëren bedrijfsgebouw een
hooiberg.
In de zomer van 1572 werden hier soldaten ingekwartierd. Na het tweede bezoek
van Lumey en de moord op een aantal broeders op 25 oktober 1572 hield de
gemeenschap op te bestaan. Dit was voor de Heilige Geestmeesters aanleiding om
zich in samenspraak met de vroedschap in het bezit te stellen van de gebouwen en
goederen van het Collatiehuis. De overgebleven broeders, zeven in getal, stemden
hierin toe, mits alimentatie werd gegarandeerd (4 november). Twee ongedateerde
inventarissen hebben waarschijnlijk op deze overdracht betrekking (Taal,
Kloosterarchieven, 1957, 21 en 22, laatstgenoemd stuk liever op 1572 te dateren).
In één daarvan worden tinnen voorwerpen en liturgische benodigdheden opgesomd,
die - vermoedelijk bij de komst van Lumey - verborgen waren in een kelder onder
het ziekhuis, in een ruimte onder het stookhuis, boven de Jeruzalemkapel en boven
het gewelf van het koor. Het andere stuk behelst een optelling van de jaarlijkse
inkomsten (bijna 500 gulden) en een raming van de schulden.
Op grond van een oorkonde van de stadhouder (3 november 1573) en met
toestemming van de Staten van Holland namen de Heilige Geestmeesters in november
1573 ook officieel bezit van het huis en de goederen van de collatiebroeders. De
overgebleven priesters en lekebroeders werden op alimentatie gezet. Een deel van
de kloostergebouwen werd met onmiddellijke ingang ingericht als (Heilige Geest-)
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weeshuis (Van Eeghen, Wouter Jacobsz., 1959-1960, 19, 47-50, 69, 184, 217, 326,
462. Kesper, Rechterlijke Archieven, 1951, 177 folio 56. Taal,
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Kloosterarchieven, 1957, 21, 22. Algemeen Rijksarchief, Rekenkamer ter Auditie,
4572 folio 13, 81. Geselschap, Oud Archief, 1965, 45 folio 15-17 verso, 19.
Geselschap, Weeshuis, 1970, 581. Taal, Kloosters, 1960, 189-190. Hibben, Revolt,
1983, 85-91. Weiler, Volgens de norm, 1997, 142).
De overige delen van het complex kregen na verloop van tijd een andere
bestemming. In 1586 werd naast de Heilige Geestmeesters, die zich om de armen
van de parochie Gouda bekommerden, een tweede college van armenzorg opgericht,
dat zich op de armen van buiten de stad richtte en waarin de gereformeerde kerk
grote invloed had. Dit college van aalmoezeniers kreeg in 1598 de Jeruzalemkapel
in handen, waar ze hun ‘camer’ (kantoor) inrichtten. Door toedoen van de
burgemeesters kregen ze ook de beschikking over het Molkenhuis van de Heilige
Geestmeesters. Om de wezen die aan de aalmoezeniers waren toevertrouwd een goed
vak te leren, werden hier weefgetouwen geplaatst (1597-1599). Ten einde te
voorkomen dat de kinderen van het Heilige Geesthuis de wezen in de werkplaats
van de aalmoezeniers zouden storen, moest een omheining worden geplaatst ‘van
de hoek van de molen tot aan de hoek van het molkenhuis’ (Geselschap, Oud Archief,
1965, 329 folio 84, 87, 1245 folio 204 verso, 209 verso).
De Pauluskapel werd krachtens een in 1601 genomen besluit omgebouwd tot
looihal. De steen die hieraan herinnert en die in de tuin van het museum wordt
bewaard, vermeldt het jaartal 1603. In datzelfde jaar vervaardigde de beeldhouwer
Gregorius Cool een reliëfsteen boven de ingang van het Heilige Geestweeshuis (nu
eveneens in de museumtuin). Een inmiddels verloren gegaan driehoekig veld met
de duif van de Heilige Geest is nog te zien op een schilderij van Verspuy. Onder de
steen was een rijmpje aangebracht (Geselschap, Weeshuis, 1970, 767 folio 9.
Geselschap, Weeshuis, 1972, 246-248, 258-261).
Het in 1462 gebouwde schip van de kapel telde zes traveeën en het in 1474
opgetrokken koor bestond uit drie traveeën en een vijfzijdige sluiting. De as
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117 Reliekschrijn van Sint Paulus afkomstig uit de Pauluskapel (stedelijk museum Het Catharina
Gasthuis in Gouda).

van het koor maakte een knik van enkele graden met die van het schip. De kapel
werd later in verdiepingen gesplitst en van nieuwe lichtopeningen voorzien. Zo zien
we de kapel nog op de foto's die kort voor de sloop in 1942 zijn gemaakt. De
oorspronkelijke gevel aan de straat was niet meer aanwezig. Die was omstreeks 1870
vervangen door de nieuwe monumentale gevel van het Centraal Kledingmagazijn.
De kloostergang naast de kapel werd waarschijnlijk in twee campagnes tegelijk met
de kapel gebouwd in de jaren 1462 tot 1474. In een latere fase werd een verdieping
boven de gang aangebracht. De gang was voorzien van spitsbogige openingen aan
de kant van de binnenhof, die bij de verbouwing van het weeshuis waren gedicht. In
het gedeelte tussen de Pauluskapel en het rechthoekige deel van de Jeruzalemkapel
(later de onderwijzerswoning) stonden drie gebouwen. Het meest noordelijke daarvan
werd door Jan Kalf gedateerd op omstreeks 1470, maar gezien de hierboven gegeven
reconstructie zal dit gebouw, dat verrees op het in 1458-1460 verworven perceel,
tegelijk met het schip van de kapel zijn gebouwd. De kelderverdieping onder dit
gedeelte langs de straat dateerde nog uit de middeleeuwen, maar de verdiepingen
waren later ingrijpend verbouwd. Ten zuiden hiervan lagen twee gebouwen, waarvan
de kelderverdiepingen nog in 1942 middeleeuwse gewelfconstructies hadden, het
zuidelijke met twee centraal geplaatste kolommen en het noordelijke met een kolom
in het midden. Dergelijke keldergewelven komen - onder meer - voor in het
Bethaniënklooster in Amsterdam (Vermeer, Amsterdamse kloosters, 1997, 31). De
laatstgenoemde ruimte moet hebben gefungeerd als refter. In 1942 waren beide
kelders nog als keuken ingericht. De haardplaats in de noordelijke kelder
correspondeerde met de opgaande schouw in het gebouw ten noorden ervan. De
schouw is bij de afbraak gespaard en is nu tentoongesteld in het museum De Moriaen.
Boven de kelder bevonden zich nog twee verdiepingen, waarvan er één als
regentenkamer van het weeshuis was ingericht. Het plafond van de regentenkamer
was van vlakke eiken delen, de vloer van vurenhout.

Sint Maria Magdalenaklooster
Van het Maria Magdalenaklooster is geen stichtingsbrief bewaard. Voorzover bekend
vinden de eerste bouwactiviteiten plaats in de winter van 1452-1453. Op 19 december
1453 wordt het convent genoemd in verband met de regeling van de kloosternijverheid
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in een overeenkomst tussen vier vrouwenkloosters en de dekens van het
linnenweversgilde (Geselschap, Oud Archief, 1965, 2528 folio 11 verso en 12).
Evenals de kloosters van Sint Margaretha, Sint Marie en Sint Catharina ontving dat
van Sint Maria Magdalena het recht om zes linnenweefgetouwen te hebben, maar
als er nog andere vrouwenkloosters zouden bijkomen, dan moesten de conventen
weefgetouwen inleveren, zij het dat elk klooster recht op vier weefgetouwen zou
blijven houden.
Niet lang daarna, op 11 december 1454, werd ook de positie van het klooster ten
opzichte van de kerkelijke overheid geregeld. De zusters kregen het recht om zelf
een biechtvader te kiezen en om een eigen kapel en kerkhof te hebben. Ze mochten
daar ook publieke, met klokgelui aangekondigde diensten houden en laten preken,
mits dit niet ten koste zou gaan van de diensten in de parochiekerk. Op 22 maart
1455 stemde ook bisschop Rudolf van Diepholt met deze regeling in, en hij gaf tevens
nadere voorschriften ten aanzien van het kloosterleven (Taal, Kloosterarchieven,
1957, 115 en 116, regesten 443 en 446).
Al in het voorjaar van 1454 had een particulier twee memoriemissen per week in
het klooster gesticht (Geselschap, Weeshuis, 1970, 21 folio 131 verso-132. Van Heel,
Maria Magdalena klooster, 1953, 307-308 met onjuiste uitleg). Dit betekent niet dat
het klooster toen al over een eigen kapel beschikte. Uit de toestemming tot het gebruik
van een draagbaar altaar - door de bisschop in 1455 voor tien jaar verleend en daarna
nog eens verlengd - blijkt dat het klooster zich voorlopig moest behelpen. Wel werd
al op 14 september 1455 een eigen kerkhof gewijd, bij welke gelegenheid de zusters
veertig dagen aflaat ontvingen (Taal, Kloosterarchieven, 1957, regest 453. Van Heel,
Maria Magdalena klooster, 1953, 311-312). De wijding van een vast altaar vond pas
op 30 juni 1476 plaats (Taal, Kloosterarchieven, 1957, regest 599).
Het is niet bekend wie het initiatief tot de stichting van dit klooster nam. Vast staat
wel, dat de eerste biechtvader, meester Willem Tybus, een hoofdrol heeft gespeeld.
Hij deed de huisaankopen voor de stichting van het klooster, en het is niet uitgesloten
dat hij er een deel van zijn eigen vermogen in heeft geïnvesteerd
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(Hensen, Kronyk, 1899, 32: ‘primus confessor’. Taal, Kloosters, 1960, 43-44).
Daarnaast is ook het stadsbestuur nauw betrokken geweest bij de stichting, want het
was de magistraat die aan bisschop Rudolf het verzoek richtte om tot goedkeuring
van de kloosterstichting over te gaan, wat ongetwijfeld samenhing met de bijzondere
aard van deze stichting. In het Maria Magdalenaklooster zouden namelijk bekeerde
ex-prostituées worden ondergebracht, in de bewoordingen van de bisschoppelijke
oorkonde ‘vrouwen en meisjes die hun zondig leven hadden vaarwel gezegd’ (Taal,
Kloosterarchieven, 1957, 116. Van Heel, Maria Magdalena klooster, 1953, 310-311).
De oprichting van het klooster kan dus worden gezien als onderdeel van het sociale
beleid van het stadsbestuur. Ook in andere grote steden in ons land ontstonden
dergelijke kloosters, onder meer in Utrecht aan het begin van de vijftiende eeuw, en
omstreeks 1462 in Amsterdam. Maria Magdalena, volgens de middeleeuwse legende
zelf een bekeerde zondares, was voor dergelijke kloosters de geëigende schutspatrones
(Taal, Kloosters, 1960, 45. Van Eeghen, Vrouwenkloosters, 1941, 231-233). Later
traden ook meisjes in die geen leven als publieke vrouw achter de rug hadden, maar
nog in 1569 wordt er in een rekest aan koning Philips II aan herinnerd dat het convent
onder meer bevolkt werd door ‘vrouwen die tot misval ghekomen zijn geweest’
(Taal, Kloosterarchieven, 1957, 116. Van Heel, Maria Magdalena klooster, 1953,
306). Misschien vinden we ook een toespeling op deze speciale achtergrond in een
scheldwoord gebezigd door geuzen die in het najaar van 1572 het klooster
binnenvielen: zij maakten de zusters uit voor ‘sacramentshoeren’ (Van Eeghen,
Wouter Jacobsz., 1959-1960, 48). Een curieus gegeven is dat in de late middeleeuwen
vrouwen van lichte zeden hun beroep in de omgeving van het Maria
Magdalenaklooster uitoefenden: aan de noordzijde van de Nieuwehaven met de
Kleiwegsteeg en aan de Vogelenzang tussen Lem Dulsteeg en Tiendeweg (Rollin,
Rechtsbronnen, 1917, 223 en 496).
Om orde te brengen in het ongeregelde leven van de vrouwen, schreef bisschop
Rudolf de naleving van de regel van Augustinus voor. Na een proeftijd zouden de
zusters de drie geloften mogen afleggen. De verplichting tot het koorgebed gold voor
hen niet. De vrouwen die konden lezen mochten volstaan met het eenvoudige
Maria-officie, de ongeletterden moesten een aantal malen per dag het Onze Vader
bidden. De zusters zouden worden besloten en hiervoor gold een strenge regime.
Alleen voor de noodzakelijke werkzaamheden buitenshuis zouden sommige zusters
van de moeder-overste verlof krijgen het slot te verlaten, in overleg met de visitatoren.
Alle zusters, die in het slot en die daarbuiten, werden verplicht met handwerk in hun
levensonderhoud te voorzien. De bekeerde zondaressen werden dus ook ‘conversae’,
bekeerlingen in de kloosterlijke betekenis van het woord (Taal, Kloosterarchieven,
1957, 116. Kohl, Konversen, 1980). De zusters mochten een biechtvader kiezen in
overleg met de visitatoren en de pastoor van de Sint Janskerk. Als visitatoren traden
op de prioren van Stein bij Gouda en Den Hem bij Schoonhoven, twee kloosters die
deel uitmaakten van het Kapittel van Sion.
In de zestiende eeuw was het Maria Magdalenaconvent veruit het grootste van de
Goudse kloosters. Wouter Jacobszoon, de laatste prior van Stein en visitator van het
klooster, vertelt hoe tijdens een graanschaarste in 1556 de toestand voor de 170
inwoonsters buitengewoon hachelijk werd en hoe op Pinksteren onverwachts een
nieuwe lading koren binnenkwam (Van Eeghen, Wouter Jacobsz., 1959-1960, 131.
Noordegraaf, Hollands welvaren?, 1985, 20-21 en 43). Op grond van deze mededeling
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heeft Taal het aantal ingezetenen aan het begin van de zestiende eeuw op omstreeks
200 gesteld (Taal, Kloosters, 1960, 120). Kort voor het uitbreken van de Opstand
woonden er nog altijd 116 zusters in het klooster (Taal, Kloosterarchieven, 1957,
116).
In verhouding tot dit enorme aantal zusters was het bezit van het klooster
bescheiden. Al in de bisschoppelijke goedkeuring van 1455 werd vastgelegd, dat het
klooster geen ‘jaarrenten, bezittingen of onroerende goederen’ mocht hebben, behalve
voorzover nodig was voor het levensonderhoud van de zusters, de biechtvader en
van eventuele gasten en voor de reparatie van de gebouwen. Daartoe werden de
jaarlijkse inkomsten aan een maximum van vijftig nobel gebonden. Ook zou het
klooster landerijen voor eigen gebruik mogen exploiteren. Bij de bekende
belastingaanslag door Karel de Stoute in 1474 betaalde het klooster maar zeven pond
en vijf schelling (Finot, Inventaire sommaire, 1895, 393-398). In het kloosterarchief
bevinden zich nog enkele rentebrieven en ook een reeks eigendomsbewijzen, zowel
voor percelen in de stad als voor landerijen in de omgeving (Taal, Kloosterarchieven,
1957, 125-159). Deze laatste lagen vrijwel allemaal in Bloemendaal, dus op korte
afstand van de stad. In totaal gaat het om
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ruim veertig morgen (ter vergelijking: Sint Marie had voor een veel geringer aantal
zusters 55 morgen land in gebruik).
Kort nadat meester Willem Tybus op 22 december 1452 een huis aan de Kleiweg
voor het klooster had gekocht, waren blijkens een steenboete (20 februari 1453) en
de vergoeding van stadswege voor een tegeldak de bouwactiviteiten in volle gang.
Intussen woonden de zusters deels in gehuurde gebouwen. In de jaren daarna volgden
andere aankopen aan de oostzijde van de Kleiweg en werden de bouwactiviteiten
voortgezet. Matthijs lokaliseert deze percelen aan het noordelijke uiteinde van de
Kleiweg, vlakbij de Kleiwegspoort (Kleiweg 88-94, kadasternummers C 858-861).
Al heel snel moet het klooster zijn uitgebreid tot aan de overzijde van de watergang
van de Vogelenzang die achter de huizen aan de Kleiweg langs liep. In september
1455 wordt een kerkhof gewijd, dat zich waarschijnlijk al bevindt op de plek waar
later ook de kapel zal verrijzen. In ieder geval verwerft het klooster in 1457 het bezit
van deze watergang die ‘tusschen die susteren van Synte Marie Magdalenen cloester
ende after die Agnieten voer Lemduls na den Tiendwech doer die Voghelesang’ liep
(Rollin, Rechtsbronnen, 1917, 39). Tevens krijgt het klooster de weg aan het eind
van de Vogelenzang tot aan de singel in handen, op voorwaarde dat ten zuiden van
het kloosterterrein een nieuwe straat tussen Vogelenzang en Kleiweg zal worden
aangelegd. Vermoedelijk gaat het bij dit steegje om perceel C 855, dat in de
zeventiende eeuw wordt aangeduid als het ‘straatje naar het Magdalenaconvent’. Uit
de jaren 1457-1460 stammen ook notities over de aankoop van erven aan de
Vogelenzang (C 908-916), en in 1471-1475 krijgt het klooster enkele percelen aan
de vest bij de Kleiwegspoort in bezit.
Omstreeks 1468 blijkt dat het klooster ook bezit had aan het zuidelijke uiteinde
van de Kleiweg, want in dat jaar wordt een huis aan de zuidzijde van het Maria
Magdalenaklooster verkocht aan het Sint Agnesklooster. Volgens Matthijs gaat het
bij dit door de agnieten verworven perceel om Kleiweg 18 (kadasternummer C 788).
Omdat beide kloosters hun expansie in deze omgeving voortzetten - het Maria
Magdalenaconvent kreeg er in 1478 nog enkele huizen aan de Kleiweg bij - ontstonden
er geschillen, waaraan in 1495 een einde kwam door een ingewikkelde percelenruil
die in goed overleg tussen de paters van de twee conventen tot stand was gekomen.
Bij die gelegenheid werd bepaald dat het Maria Magdalenaconvent een verbinding
tussen de Kleiweg en de Vogelenzang zou maken, waar tot dan toe een ‘sack’, een
doodlopend straatje was. Zo ontstond de Nieuwsteeg.
De mening van Walvis dat de zusters van Maria Magdalena in 1485 voor het nieuw
gestichte Elisabeth Gasthuis zouden hebben plaats gemaakt en zijn verhuisd, is al
door Taal afdoende weerlegd: het Elisabeth Gasthuis bevond zich oorspronkelijk
aan de Spieringstraat en verhuisde pas na de Opstand naar de voormalige
kloostergebouwen van Maria Magdalena.
Intussen was in 1476 met de wijding van het altaar de bouw van de kapel afgerond.
Kort na de eeuwwisseling lijkt er aan de expansie van het klooster een eind te zijn
gekomen: in 1502 verkocht een particulier nog wel een huis aan de Kleiweg aan het
Maria Magdalenaconvent, maar onder voorwaarde dat het convent dit aan derden
ter bewoning zou overlaten (Walvis, Beschrijving, 1714, I, 186 en 187. Kesper,
Rechterlijke Archieven, 1951, 176 folio 25, 318 folio 17 verso, 20, 49, 49 verso, 102
verso, 319-320 folio 9 verso, 40, 56, 178, 184, 236 verso. Rollin, Rechtsbronnen,
1917, 39. Taal, Kloosterarchieven, 1957, 14, regesten 433, 453, 470, 474, 475, 500,
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566, 599, 710 en 711. Taal, Kloosters, 1960, 45. Geselschap, Oud Archief, 1965,
1133 folio 12 verso en 18. Geselschap, Gasthuizen, 1966, 547 folio 45-46. Geselschap,
Weeshuis, 1970, 549 folio 33-33 verso. Matthijs, Oud Kadaster, 1993: Kleiweg).
Het terrein van het Maria Magdalenaconvent was dus tamelijk groot, al overdreef
Taal toen hij suggereerde dat het klooster zich tot aan de Tiendewegspoort uitstrekte.
Hij zal tot deze mening zijn gekomen op grond van de aankoop in 1482 door het
convent van een huis en erf aan de (Korte) Tiendeweg, maar het klooster heeft dit
perceel nooit zelf in gebruik genomen en verkocht het na korte tijd weer (Taal,
Kloosters, 1960, 45. Kesper, Rechterlijke Archieven, 1951, 319-320 folio 82 verso,
177 verso, 322 folio 46 verso. Taal, Kloosterarchieven, 1957, regest 669). Over de
indeling van het complex is vrijwel niets bekend. Enkele details kunnen worden
afgeleid uit de kaart van Braun en Hogenberg van 1585, maar de meeste gegevens
stammen uit de periode van de ontmanteling van het klooster. Van bijzondere
betekenis is daarbij het feit dat het Catharina Gasthuis op 18 december 1574 van de
Staten octrooi verkreeg om de goederen van het Maria Magdalenaconvent in bezit
te nemen, onder de verplichting op het kloosterterrein een
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pesthuis in te richten (Bik, Medisch leven, 1955, 192). Dit pesthuis is er met veel
vertraging uiteindelijk in 1614 gekomen. Eerder al was een gedeelte van het
kloostercomplex in gebruik genomen door het Elisabeth Gasthuis (het Oude
Vrouwenhuis), dat sinds 1582 administratief met het Catharina Gasthuis verenigd
was. Een probleem bij de interpretatie van de gegevens is, dat het niet duidelijk is
in welke mate het complex werd vernieuwd. Dit probleem is ook niet opgelost door
de waarnemingen die in de jaren 1985-1987 door de Archeologische Werkgroep
Golda zijn gedaan naar aanleiding van de restauratie van het kazernegebouw - de
voortzetting van het pesthuis - en van de herinrichting van de voormalige veemarkt,
het zogenaamde Nieuwe Marktgebied (Habermehl, Nieuwe Marktgebied, 1988. Van
Dam, Kazernegebouw, 1987. Van Dam, Varkenmarkt, 1987 en 1988. Van Dam,
Vondsten kazernegebouw, 1988). Over het gedeelte van het klooster ten westen van
de waterschap zijn, voorzover bekend, in het geheel geen archeologische gegevens
beschikbaar.
Zoals uit het voorgaande kan worden opgemaakt, grensde het convent op twee
verschillende plaatsen aan de Kleiweg: aan het noordelijke uiteinde bij de
Kleiwegspoort, de oudste kern van het klooster, en veel verder zuidelijk, op de hoek
van de Nieuwsteeg. Het grootste deel van het complex lag ten oosten van de watergang
van de Vogelenzang en strekte zich uit tot aan de stadsvest. Op de kaart van Braun
en Hogenberg is dit gedeelte herkenbaar als een grote vijfhoek van gebouwen. De
gebouwen aan de Kleiweg zijn minder gemakkelijk te identificeren, maar een
langgerekt gebouw, dat uit twee verdiepingen bestaat en dat vanaf de Nieuwsteeg
onder een kleine hoek op de Kleiweg staat, is vermoedelijk het ‘hoog steengebouw’
dat door Walvis wordt genoemd (Beschrijving, 1714, II, 176). Anders dan Walvis
vermoedde, was dit niet de kapel, want die is op de kaart van Braun en Hogenberg
duidelijk herkenbaar en bevond zich in de meest oostelijke vleugel van het complex,
op korte afstand van de stadsvest. Op de kaart van C.J. Visscher van 1612 blijkt de
kapel te zijn verdwenen, en schriftelijke bronnen zijn met deze bevinding in
overeenstemming. Al in het voorjaar van 1577 waren er geruchten dat men de kapel
van het Maria Magdalenaconvent voor de sloop wilde verkopen (Van Eeghen, Wouter
Jacobsz., 1959-1960, 644), maar pas in 1590 werd tot die sloop overgegaan. Dat
gebeurde niet zonder een conflict tussen de gasthuis- en de fabriekmeesters.
Laatstgenoemden waren in de winter met de sloop begonnen, maar de
gasthuismeesters beschouwden dat als inbreuk op hun rechten: zij hadden immers
de beschikking over alle goederen van het convent gekregen. De fabriekmeesters
handelden waarschijnlijk op verzoek van de kerkmeesters van de Sint Jan: die
wendden zich in ieder geval tot de vroedschap om de gebinten en de ‘spanagie’ van
de conventskapel te mogen gebruiken om het middenschip van de Sint Jan op dezelfde
hoogte als het koor te brengen. Het stadsbestuur bracht een regeling tot stand tussen
de betrokken colleges, die ertoe leidde dat niet alleen het houtwerk maar ook de
stenen van de kloosterkapel werden toegepast in het middenpand van de Sint Janskerk
(Geselschap, Oud Archief, 1965, 46 folio 271 verso -272 en 280 verso. Veerman,
Kerkmeesterarchief, 1967, 182. Taal, Kloosters, 1960, 193). De vrijgekomen ruimte
van de kapel werd in verschillende percelen door de gasthuismeesters in erfpacht
uitgegeven (Geselschap, Gasthuizen, 1966, 569). Bij de noodopgravingen die in 1986
en 1987 plaatsvonden, werden enkele vijftiendeeeuwse boogfunderingen aangetroffen,
die door de opgravers met de kapel in verband werden gebracht. In dezelfde omgeving
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kwamen vloertegels van rood aardewerk, versierd met gele klei, te voorschijn. Naast
de fundering van de kapel werden een schedel en botten ontdekt. De meest bijzondere
vondst was een in een mal gegoten reliëf met voorstellingen van Maria Boodschap
en de Jacht op de Eenhoorn (Van Dam, Nieuwe Marktgebied, 1988, 37-41).
Tot de weinige bouwdelen die verder nog met enige nauwkeurigheid gelokaliseerd
kunnen worden, behoren twee poorten. Een ervan bevond zich blijkens de kaart van
Braun en Hogenberg aan de zuidkant van het klooster aan het water van de
Vogelenzang, tegenover het convent van Sint Agnes. Een andere poort, de ‘voirpoert’,
wordt vermeld in een aantekening op een vijftiende-eeuwse oorkonde met betrekking
tot een huis en het daarnaast gelegen steegje aan de Kleiweg. Waarschijnlijk slaat
dit op het al genoemde ‘straatje naar het Magdalenenconvent’ (kadasternummer C
855) dat grensde aan het huis dat in 1611 door de gasthuismeesters aan een zekere
Wolphert Maximilianus werd verkocht. Volgens Matthijs is dat Kleiweg 82. De
voorpoort moet dan even ten noorden van dit steegje hebben gelegen (Taal,
Kloosterarchieven, 1957, regest 433. Kesper, Rechterlijke Archieven, 1951, 339
folio 75. Matthijs, Oud Kadaster, 1993: Kleiweg).
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Andere bouwdelen die in het huishuurboek van de gasthuismeesters uit 1605 worden
genoemd, zijn het paterhuis, het bouwhuis (de boerderij) en het molkenhuis (de
koestal) (Geselschap, Gasthuizen, 1966, 577). Het paterhuis lag vermoedelijk op de
hoek van de Kleiweg en de Nieuwsteeg. In 1596 werd het bewoond door een
predikant. In 1610 is even overwogen het paterhuis in te richten als pesthuis, maar
daarvan is het niet gekomen. Het paterhuis stond er in de achttiende eeuw nog en
werd toen omgebouwd tot (Franse) kostschool: Matthijs lokaliseert deze school aan
de Nieuwsteeg ten zuiden van het Oudevrouwenhuis, kadasternummer C 807
(Geselschap, Oud Archief, 1965, 47 folio 143. Geselschap, Gasthuizen, 1966, 93 en
569). De kloosterboerderij stond aan de Kleiweg ten noorden van de gebouwen die
door het Oudevrouwenhuis in gebruik werden genomen. De koestal zal in dezelfde
buurt hebben gelegen. De boerderij was vermoedelijk in 1596, toen de zolder werd
verhuurd, nog intact. In 1605 blijkt ze in woonhuizen te zijn opgedeeld. Daarna is
het gebouw kennelijk toch afgebroken, want in 1620 geven de gasthuismeesters tien
percelen van de voormalige kloosterboerderij in erfpacht aan de vendumeester Hans
Laurenszoon Auterkens, met de verplichting om ze binnen twee jaar te bebouwen.
Aan de zuidzijde moet hij ruimte voor een steeg ter breedte van een roede openlaten.
Ze kwam uit op de zijl, waar zich een privaat bevond. In 1624 nam het stadsbestuur
het besluit om dit straatje voortaan ‘Wintersteeg’ te noemen. In de volksmond is ook
de naam ‘Houterkenssteeg’ overgeleverd, naar de vendumeester (Geselschap, Oud
Archief, 1965, 95 folio 56 verso. Geselschap, Gasthuizen, 1966, 92, 569 en 577).
Het kloostercomplex telde verder een ‘ambitus’, een kloostergang, die genoemd
wordt in een merkwaardig document dat door de collatiebroeders werd voorgelegd
aan de wijbisschop toen deze in 1476 Gouda bezocht om altaren bij de collatiebroeders
en bij de Magdalenen te wijden. Er werd namelijk voorgesteld om aan de zusters een
aflaat te verlenen voor het biddend doorschrijden van de kloostergang in plaats van
voor het bezoek aan het afgelegen kerkhof (Taal, Kloosterarchieven, 1957, 14 en
regest 599). Er was ook een brouwerij: in 1574 krijgen de ‘administrateurs’ of ‘vaders’
van het klooster verlof om wegens de armoede van het convent de brouwketel te
verkopen (Geselschap, Oud Archief, 1965, 45 folio 62). Jammer genoeg is van dat
deel van het complex dat door het Elisabeth Gasthuis in gebruik werd genomen de
functie onbekend. Naar analogie van de opzet van andere conventen, bijvoorbeeld
dat van Sint Catharina, zou men hier, in de nabijheid van het paterhuis, aan het
materhuis kunnen denken. In ieder geval stond hier ongeveer het ‘hoog steengebouw’
dat zich volgens Walvis uitstrekte van de Nieuwsteeg tot de Wintersteeg en waarvan
hij ten onrechte beweerde dat het in zijn tijd was afgebroken om er
provenierswoningen neer te zetten (Walvis, Beschrijving, 1714, II, 176).
Het Magdalenaconvent is een van de kloosters waar de troepen van Lumey in
oktober 1572 molest pleegden (Kesper, Rechterlijke Archieven, 1951, 177 folio 56.
Geselschap, Oud Archief, 1965, 45 folio 15-16). Vijfendertig uit Brabant afkomstige
zusters vertrokken per schip naar hun geboorteland en kwamen in Antwerpen aan
(Van Eeghen, Wouter Jacobsz., 1959-1960, 28, 98, 233 en 308). In februari 1573
woonden er nog veertig zusters op het kloosterterrein, die nu onder toezicht stonden
van wereldlijke ‘vaders’, die verlof kregen om goederen van het klooster te belasten,
te verhuren of te verkopen (Geselschap, Oud Archief, 1965, 45 folio 29 verso en 62.
Van Heel, Maria Magdalena klooster, 1953, 326). Aan het eind van 1574 werden de
bezittingen en gebouwen van het convent in handen van de gasthuismeesters gesteld,
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die de conventualen alimentatie moesten verschaffen. In 1590 bleken er nog
zesenveertig zusters voor deze uitkering in aanmerking te komen, van wie de helft
buiten Gouda verbleef (Van Heel, Maria Magdalena klooster, 1953, 326-327). De
zusters die nog wel in Gouda waren, woonden dan niet meer in het klooster: in 1578
vertelden de drie oudste zusters aan Wouter Jacobszoon hoeveel onrecht hun werd
aangedaan, vooral wanneer zusters van buiten hen bezochten.
De gebouwen stonden leeg en daarom stelde het stadsbestuur in 1580 vijfentwintig
huisjes beschikbaar aan de neringdoenden van de sayfusteinen en besteedde honderden
guldens om ze op te knappen. De magistraat probeerde zo de textielnijverheid nieuw
leven in te blazen. De fusteinwerkers mochten de eerste twee jaar gratis in de huisjes
wonen. Daarna moesten ze net zo lang huur betalen totdat de reparatiekosten waren
vergoed. Pas dan kregen de gasthuismeesters de huisjes terug. Aan deze afspraak
heeft men zich gehouden: in 1605 vroegen en kregen de gasthuismeesters de huisjes
weer in handen (Geselschap, Oud Archief,
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1965, 47 folio 59, 1230 folio 83, 1231 folio 86, 1232 folio 95 verso 96, 1233 folio
124, 1234 folio 117).
De kapel werd in 1590 afgebroken en het grondstuk werd vervolgens in twaalf
percelen uitgegeven. In 1595 werden de bewoonsters van het Elisabeth Gasthuis van
de Spieringstraat overgebracht naar een deel van de kloostergebouwen aan de Kleiweg.
Deze verhuizing gaf de gasthuismeesters aanleiding om een nieuw erfpachtregister
aan te leggen. De teruggave van de vijfentwintig huisjes in 1605 leidde tot de
invoering van weer een nieuw huishuurboek. Uit dit laatste register blijkt dat de
gasthuismeesters behalve het paterhuis, de tot woonhuizen verbouwde boerderij, de
stallen en een enkel woonhuis aan de Kleiweg nog zo'n veertig huizen op het
kloosterterrein verhuurden (Geselschap, Gasthuizen, 1966, 569 en 577). Tien daarvan
kregen enige jaren later een nieuwe bestemming als pesthuis, met de oprichting
waarvan de gasthuismeesters een belofte inlosten die ze bij de aanvaarding van de
conventsgoederen hadden gedaan. De laatste grote verandering op het terrein vindt
omstreeks 1620 plaats, toen de boerderij aan de Kleiweg werd afgebroken en Hans
Auterkens de concessie kreeg om op het terrein een woonstraat aan te leggen, de
Wintersteeg.

Sint Agnesconvent
Het Agnietenconvent werd enkele jaren later aangelegd dan het Maria
Magdalenaklooster. In de overeenkomst tussen de vrouwenkloosters en het
linnenweversgilde van 19 december 1453 wordt het Sint Agnesconvent nog niet
vermeld. Wel wordt in de tekst van het contract rekening gehouden met de
mogelijkheid dat er nog vrouwenkloosters zullen bijkomen. De agnieten worden
voor het eerst genoemd in 1455, wanneer ze een huis in de Zeugstraat kopen naast
het huis dat ze daar al bezitten (Kesper, Rechterlijke Archieven, 1951, 318 folio 34
verso). Omdat er geen stichtingsbrief bewaard bleef, is er over het ontstaan weinig
bekend. De agnieten ontvingen een privilege van pastoor Arthur de Bourbon - dat
moet omstreeks 1475 of 1476 zijn geweest - en dit werd door de volgende pastoor,
Adam de Kraenleyde, in 1480 bevestigd. Daarin kregen ze net als de vier andere
vrouwenconventen onder meer verlof een eigen biechtvader te kiezen en het recht
op een eigen kerkhof met kapel. De portio canonica werd voor de agnieten lager
gesteld dan voor de andere kloosters, 8 schellingen 4 groten (Taal, Kloosterarchieven,
1957, regest 627). Omstreeks deze tijd zal de Agnietenkapel er al hebben gestaan;
zij wordt genoemd in de aanvulling op de stedelijke verordening betreffende de
breedte van de waterschappen, die gezien de vermelding van het huis van Lem Dul
niet later dan 1480 werd opgesteld (Rollin, Rechtsbronnen, 1917, 39. Geselschap,
Stadsvest, 1982, 117).
De agnieten volgden de regel van Augustinus en ze stonden vanaf 1501 onder
toezicht van het Kapittel van Sion (Ypma, Sion, 1949, 86-87). In 1556 traden de
prioren van de kloosters Stein en Donk (bij Brandwijk in de Alblasserwaard) als
visitatoren op (Taal, Kloosterarchieven, 1957, 172).
Het klooster was niet zo groot als dat van Maria Magdalena, maar er woonden
omstreeks 1516 niet minder dan zesennegentig vrouwen. In 1556 was dat aantal
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overigens geslonken tot dertig conventualen en twee proveniers. Het eerstgenoemde
getal is ontleend aan een opgave van biechtvader Gerardus Simonis. Deze geeft een
overzicht van de recent verworven bezittingen en van de schulden en legt de nadruk
op de schamelheid van het klooster, waar toch ‘96 personen zijn die leven moeten
voert van den arbeid vroich ende laet int sweet hairs aensichts’ (Taal,
Kloosterarchieven, 1957, 173. Van Heel, Agnietenklooster, zonder jaar, 8-10). De
omvang van de landerijen die Sint Agnes de voorgaande veertig jaar verworven had
en die vooral in Bloemendaal lagen, bedroeg volgens Gerardus negenenveertig
morgen. Deze opgave stond verband met de belastingsaanslag (droit du nouvel
acquêt), door Karel V in 1516 opgelegd aan geestelijke goederen, die de voorafgaande
veertig jaar waren verworven (Taal, Kloosters, 1960, 176-178). Hoewel de biechtvader
er dus belang bij had het bezit van het klooster zo gering mogelijk voor te stellen,
blijkt ook uit andere gegevens dat de agnieten arm waren. In 1474 betaalden ze voor
het droit du nouvel acquêt aan Karel de Stoute niet meer dan drie pond 14 schellingen
6 penningen (Finot, Inventaire sommaire, 1895, 393-398). Het lage bedrag voor de
portio canonica is hiervoor al gesignaleerd.
De eerste huizen die door de zusters van Sint Agnes werden bewoond, lagen aan
de Zeugstraat, vermoedelijk in het gedeelte dat nu Sint Antoniestraat heet (Kesper,
Rechterlijke Archieven, 1951, 318 folio 34 verso en 77 verso). Van hieruit breidde
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het klooster zich geleidelijk uit, zowel in zuidoostelijke richting als naar de Kleiweg.
Bouwactiviteiten blijken in 1461, 1469, 1475 en 1477 uit stedelijke vergoedingen
voor tegeldak (Geselschap, Oud Archief, 1965, 1138 folio 27, 1139 folio 16, 1140
folio 19, 1141 folio 23 verso). In zuidoostelijke richting liep het convent - mogelijk
al in 1468, maar zeker in 1480 - tot het Agnietenwatertje, de verbinding tussen de
zijl langs de Zeugstraat en die langs de Vogelenzang (steeg naast Jan van der Wijck,
misschien gelijk te stellen met de Blinde Bettensteeg: Kesper, Rechterlijke Archieven,
1951, 318 folio 104). De kapel stond er al in 1480 en in 1482 of 1483 wordt de
Agnietenbrug genoemd (Kesper, St.-Janskerk, 1901, 5 folio 47). Bij de uitbreiding
aan de Kleiweg werd ook het huis De Wildeman betrokken dat in de jaren 1465-1474
enkele malen op ondoorzichtige wijze van eigenaar verwisselde. Het zal wel zo zijn
geweest dat particulieren dit huis op hun naam hadden staan terwijl het door de
agnieten werd gebruikt. Matthijs stelt dit huis gelijk met Kleiweg 8 (Kesper,
Rechterlijke Archieven, 1951, 318 folio 80, 94 verso, 102 verso, 113 verso, 319 folio
8, 30, 152 verso, weer verkocht folio 193 verso. Taal, Kloosterarchieven, 1957, regest
698. Matthijs, Oud Kadaster, 1993: Kleiweg). Op twee plaatsten grensde het terrein
van de agnieten aan dat van Maria Magdalena. In 1468 kochten ze een huis aan de
Kleiweg dat aan de noordzijde door de Magdalenen werd belend, vermoedelijk
Kleiweg 18 = kadasternummer C 788. Aan de Vogelenzang had het Maria
Magdalenaconvent al bezittingen voor 1460. In 1467 blijkt ook het Agnietenconvent
hier een perceel te hebben, namelijk nummer C 919, dat later gebruikt werd als
‘bouhuys’ (kloosterboerderij). Het bezit van Sint Agnes breidt zich hier nog uit met
enkele naburige percelen, waarvan er een weer aan het Maria Magdalenaconvent
wordt doorverkocht (Geselschap, Weeshuis, 1970, 549 folio 32 verso, 550 folio 24
verso, 551 folio 84. Kesper, Rechterlijke Archieven, 1951, 319 folio 171 verso, 321
folio 19 verso). De percelen aan de Vogelenzang lagen naast de kapel van de
Magdalenen en buiten het eigenlijke kloosterterrein van Sint Agnes aan de overkant
van de watergang. Toch wordt het laatste perceel, C 919, hier pas in 1537 door de
agnieten verkocht, aan een particulier, want de Magdalenen hadden inmiddels ook
hun kloostercomplex afgerond.
Afgezien van het terrein aan de Vogelenzang besloeg het kloostercomplex van
Sint Agnes in voltooide vorm heel de vijfhoek begrensd door Kleiweg, Sint
Antoniestraat (Zeugstraat), Agnietenwatertje, zijl van de Vogelenzang en Nieuwsteeg.
Hoe de indeling daarbinnen was, blijkt uit enkele verspreide notities in de
archiefbronnen maar vooral uit het dossier dat werd gevormd tijdens de pogingen in
1556 om het klooster van status te laten veranderen. Uit dit dossier zijn twee stukken
van belang: een katerntje dat de tekst van de voorlopige instemming van de visitatoren
met de beoogde regeling bevat en het charter van 12 november 1556. Dit laatste
behelst de bezegelde goedkeuring door de visitatoren en daarin geïnsereerd de
overeenkomst zelf zoals gesloten tussen de mater met de conventualen en de Heilige
Geestmeesters (Taal, Kloosterarchieven, 1957, regest 930). Het kloosterterrein wordt
in tweeën gedeeld. Eén stuk komt direct in handen van de Heilige Geestmeesters en
het andere blijft voorlopig nog bij de conventualen in gebruik. Het eerstgenoemde
gedeelte wordt omschreven als het paterhuis aan de Kleiweg met alle huizen van
daar af tot en met het oude ziekhuis. Tot het tweede deel behoren de kapel, de
‘huysinge’ die zich van de kapel uitstrekt naar het refter, het refter zelf en de keuken.
Voor al deze bouwdelen met al het leidak heeft het Heilige Geestcollege de plicht
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ze in goede staat houden. Een andere formulering wekt de indruk dat de zusters ook
nog over enkele huizen beschikken die, zolang zij erin wonen, niet voor rekening
van de Heilige Geest komen. Bovendien wordt daar nog van het dormter gesproken.
Omdat het paterhuis ondubbelzinnig aan de Kleiweg wordt geplaatst en de plek van
de kapel aan het zuidoostelijke eind van het complex, bij het Agnietenwatertje, ook
vast staat, mogen we wel concluderen dat de aan de Heilige Geest overgedragen
gebouwen het westelijke deel uitmaakten en de oostelijke helft bij de conventualen
in gebruik bleef. Voor een nadere lokalisering van de diverse andere gebouwen
ontbreken de gegevens. Het ziekenhuis lag aan de Vogelenzang en werd verdeeld in
twee huizen met bijbehorende erven, die in 1589 door de burgemeesters aan een
particulier in erfpacht werden gegeven (Geselschap, Oud Archief, 1965, 834). Tot
de gebouwen die de zusters in 1556 aan de Heilige Geestmeesters wilden overdragen,
behoorde de brouwerij; deze bevond zich op het achtererf van een perceel aan de
Kleiweg (Geselschap, Oud Archief, 1965, 330 folio 154 verso -155). Bij de regeling
van 1556 werd bepaald dat de Heilige Geestmeesters het malen van het bak- en
brouwkoren voor de zusters op zich zouden nemen (Bik, Agnietenconvent, 1982,
58). Betekent dit dat de zusters op hun deel
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van het terrein nog wel faciliteiten behielden om het brouwen (en bakken) in eigen
hand te houden? In ieder geval brouwden ze ook in 1573 nog zelf (Van Eeghen,
Wouter Jacobsz., 1959-1960, 176).
Zoals alle kloosters, had ook dat van Sint Agnes een boerderij. Nog in februari
1573 was de ‘bouwerie’ in bedrijf en leverde zuivel aan de zusters. De boerderij lag
oorspronkelijk buiten het eigenlijke kloosterterrein aan de noordzijde van de
Vogelenzang. Misschien hebben er al vroeg plannen bestaan om de boerderij te
verplaatsen. In ieder geval wordt bij de schikking met het Maria Magdalenaconvent
van 1495, waarbij tot de aanleg van de Nieuwsteeg wordt besloten, ook vastgelegd
dat het Agnesconvent het perceel ten zuiden van de Nieuwsteeg wel zal mogen
bebouwen, als dit de doorgang door de steeg maar niet belemmert en als er maar
geen ‘bouwerie’ komt of mest wordt gestort. Deze bepaling, die de pater van Maria
Magdalena als overbuur voor hinder moest behoeden, zal niet zonder reden zijn
opgenomen (Taal, Kloosterarchieven, 1957, regest 710). Nadat in 1537 het gedeelte
aan de Vogelenzang was afgestoten, werd de boerderij toch naar de gewraakte plaats
overgebracht. Maar onder verwijzing naar de regeling van 1495 beloofden de agnieten
in 1545 een goede goot bij hun boerderij te onderhouden en alle vuilnis daar te weren.
Tegelijk kwamen de magdalenazusters de agnieten tegemoet door een ‘plaatse’ achter
hun convent - vermoedelijk aan de Vogelenzang - ter beschikking te stellen voor
tijdelijk opslag van mest (Taal, Kloosterarchieven, 1957, regest 875). Behalve de
koestallen, die Walvis nog kende (Beschrijving, 1714, II, 176), bevond zich ook de
varkensschuur aan de zuidzijde van de Nieuwsteeg, blijkens een uitgifte in erfpacht
van 1584 (Geselschap, Oud Archief, 1965, 330 folio 153 verso-154). Ten slotte is
van één van de poorten de situering bij benadering bekend: in 1605 worden huizen
aan de Sint Antoniestraat verkocht die aan weerszijden grenzen aan de Agnietenpoort
(Kesper, Rechterlijke Archieven, 1951, 337 folio 149 verso-151 verso. Geselschap,
Oud Archief, 1965, 800). Dit is het smalle perceel tussen C 750 en C 751.

De Agnietenkapel
De Agnietenkapel aan de Nieuwe Markt is een van de weinige overblijfselen van de
middeleeuwse kloosters van Gouda. Haar huidige gedaante dankt zij aan de
ingrijpende restauratie die in de jaren 1972-1975 heeft plaatsgevonden. Men wilde
de kapel haar middeleeuwse gedaante teruggeven, maar dat bleek niet in alle opzichten
mogelijk.
In de zomer van 1573 werden altaren en beelden uit de kapel gehaald en op de
Markt verbrand. Het is niet duidelijk wat er in de jaren daarna met de kapel is gebeurd.
In de jaren na 1600 werden in de omgeving van de kapel ververijen voor de
textielindustrie gevestigd (Kesper, Rechterlijke Archieven, 1951, 337 folio 152.
Ysselsteyn, Tapijtweverijen, 1936, II, 172). Bij de restauratie zijn voor de kapel
onder het huidige straatniveau constructies tevoorschijn gekomen, die zijn
geïnterpreteerd als funderingen voor de ovens van een ververij (Bik, Agnietenkapel,
1982, 17-19). Merkwaardig is daarbij wel, dat het materiaal van deze funderingen
uit dezelfde tijd dateert als dat van de kapel; mogelijk gaat het dus toch om ovens
van de kloosterkeuken, die zich blijkens het dossier van 1556 in de omgeving van
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de kapel heeft bevonden. De funderingen zijn in de huidige bestrating zichtbaar
gemaakt.
In 1619 heeft tijdens de twisten tussen remonstranten en contra-remonstranten een
vendel soldaten in de kapel gebivakkeerd (Van Heel, Agnietenconvent, zonder jaar,
20). In 1631 werd de herinrichting van de kapel aan een timmerman gegund. Het
bestek ervan vermeldt niet wat de nieuwe bestemming van de kapel moest worden,
maar de aard van de verbouwing wordt wel duidelijk. Er wordt een derde balklaag
tussen de twee al aanwezige aangebracht (de al bestaande zijn vermoedelijk die van
de tribune en van de kap). Reeksen kruis- en bolkozijnen worden geplaatst - we
moeten aannemen dat daarbij de grote vensters worden dichtgemetseld - en in de
kap worden dakkapellen aangebracht. Op foto's van voor de restauratie is deze
gedaante van de kapel goed te zien. Binnen worden nog enkele kamers afgeschoten
en er komt een wenteltrap. Bovendien moet in de gevel een deurkozijn worden
aangebracht (Geselschap, Oud Archief, 1965, 546 folio 51 verso-55 verso). In 1643
wordt de Agnietenkapel met een daaraan verbonden washuis verpacht aan een zekere
Johan Bens. Tien jaar later wordt de kapel ingericht als Bank van Lening of Lommerd
(Geselschap, Oud Archief, 1965, 546 folio 115 verso-116 en 101 folio 57 verso). Na
de sluiting van de Bank van Lening in 1924
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118 Opmetingstekeningen door H. van Beveren van de Agnietenkapel uit 1941 van het Rijksbureau
voor de Monumentenzorg.

diende de kapel nog als stempellokaal voor de arbeidsvoorziening, als kantoor van
de distributiedienst, als noodpostkantoor en tenslotte als onderdak voor het
kunstcentrum Burgvliet. Bij de start van de restauratie in 1972 verkeerde de kapel
in zeer bouwvallige staat en moest zelfs worden gestut (Bik, Agnietenkapel, 1982,
19).
De bakstenen kapel bestaat uit drie traveeën en heeft een koor met driezijdige
sluiting. Na de verwijdering van de bepleistering bleek dat de kapel een tribune moet
hebben gehad, omdat aan de noordkant de afzaat van twee lage vensters werd
gevonden. De vloerhoogte van de tribune lag ongeveer gelijk met de kordonband
aan de buitenzijde. Omdat in een deel van het gebouw een balklaag met verankering
aanwezig was, waren steunberen hier overbodig. Dit verklaart het ontbreken van
steunberen na de eerste travee van het schip, gerekend vanaf de koorsluiting. Onder
de balklaag van de tribune waren muurstijlen aangebracht, die tot vijf centimeter in
de muren waren ingelaten. Overigens wordt in de archiefbronnen ook eenmaal een
toespeling gemaakt op de tribune: bij het verdelingsplan van het complex in 1556 is
sprake van een ‘bovenchoer’ (Taal, Kloosterarchieven, 1957, 172). De lage vensters
aan de noordzijde vertoonden kantblokjes met aan de buitenzijde dubbele sponningen.
Daarin moeten houten luiken hebben gezeten, terwijl de vensters boven van glas in
lood voorzien waren (Bik, Agnietenkapel, 1982, 22). Bij de restauratie zijn
kettingankers aangetroffen die in de dikte van de muur van de driezijdige
koorafsluiting waren ingemetseld en beeldnisjes met spitsbogen aan de noordkant
van de kapel (Bik, Agnietenkapel, 1982, 20 en 19). Aan de binnenzijde kwamen 88
klankpotten te voorschijn, ingemetseld tussen de schalken, de vensters en de
muurplaat, in groepen van steeds vijf potten, quincunx (Heijbroek, Klankpotten,
1976, 44). Bij de restauratie zijn de venstertraceringen gereconstrueerd op grond van
de tracering die men terugvond bij een dichtgemetseld raam aan de oostzijde. Een
bijzonderheid van de aangetroffen resten van de vensters was dat de montants onder
en boven de geboorte van de boog een verschillende doorsnede hadden. Het
natuurstenen bovendeel bevatte een holprofiel, de bakstenen kantmontants vertoonden
een schuine kant. Deze bijzonderheden werden bij de nieuw aangebrachte vensters
gereproduceerd.
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Foto's van de kapel uit het begin van deze eeuw laten zien dat er een laag gebouwtje
tegen de voorgevel stond. Sporen daarvan werden bij de ontpleistering tijdens de
restauratie teruggevonden. De toegang bevond zich daarom aan de
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119 De Agnietenkapel na de restauratie. Foto uit 1975.

rechterzijde van de gevel, bij het Agnietenwatertje. Volgens Bik (Agnietenkapel,
1982, 17) zou de ingang bij de verbouwing van 1631 naar rechts zijn verplaatst, maar
uit het eerder genoemde bestek blijkt dat niet. De eiken deur met klopper stamt uit
de zeventiende eeuw, de versiering daaromheen in Lodewijk XV stijl en met het
Goudse wapen zou in 1756 zijn vervaardigd (Van Heel, Agnietenklooster, zonder
jaar, 20). Schuin boven de ingang was een rond venster aangebracht. Toen het
aanbouwtje in 1911 werd gesloopt, heeft men de ingang naar het midden van de
gevel verplaatst en het ene ronde venster vervangen door acht kruiskozijnen.
Oorspronkelijk was de voorgevel van een top voorzien. Op een onbekend tijdstip,
maar vóór de vervaardiging van de eerste foto's, is deze top gesloopt uit angst voor
verzakkingen. Er kwam een schuin dak met lijst langs de dakvoet voor in de plaats.
Omdat de bestaande fundering hier erg zwak was, werd tijdens de restauratie besloten
een nieuwe fundering op betonbalken onder de westgevel aan te leggen (Bik,
Agnietenkapel, 1982, 27). Bij de restauratie werd de toegang gelaten waar die was,
maar de kruiskozijnen werden verwijderd en vervangen door drie smalle, van luiken
voorziene vensters boven een natuurstenen lijst op tweederde van de hoogte van de
gevel.
De aanwezige kap kon worden gehandhaafd, ook al was deze aan de onderzijde
aangetast als gevolg van lekkage van de goten. De beschieting werd vernieuwd,
boven het schip werd een pannendak aangebracht en boven het koor kwamen leien
(Bik, Agnietenkapel, 1982, 33).

Clarissenklooster
De stichting van het Clarissenklooster is een zaak van lange adem geweest, ook al
lag het initiatief bij een vorstelijk persoon. Toen de graaf van Charolais, de latere
hertog Karel de Stoute, in 1466 Gouda bezocht, drong hij er bij het stadsbestuur op
aan een zusterconvent van de derde orde van Sint Franciscus te stichten. De
bewoonsters zouden de drie klassieke kloostergeloften moeten afleggen. Het schijnt
dat enkele devote personen de graaf tot dit verzoek hadden bewogen (Walvis,
Beschrijving, 1714, I, 151). Acht jaar eerder had de hertogelijke familie van de paus
verlof gekregen om na de stichting van een Clarissenklooster in Haarlem nog een
vijftal van dergelijke conventen, kloosters dus van de tweede orde van Sint Franciscus,
in hun landen te stichten. Het zusterconvent in Gouda lijkt van meet af aan bedoeld
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te zijn geweest om tot een dergelijk klooster uit te groeien (Bullarium Franciscanum,
II, 1939, nr. 549). Al binnen enkele maanden werd begonnen met de verwerving van
de benodigde grond en huizen (Kesper, Rechterlijke Archieven, 1951, 318 folio 95
verso). In 1475 en 1477 verleenden pastoors van Gouda de zusters toestemming een
kapel met toren, altaren en een kerkhof aan te leggen (Taal, Kloosterarchieven, 1957,
190 en 191). In 1475 gaf ook het stadsbestuur toestemming tot de stichting. Het
bedong daarbij dat de zusters geen onroerende goederen, renten of bezittingen zouden
verwerven, behalve het
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kloosterterrein zelf en zoveel land als ze nodig hadden om vee voor eigen gebruik
te weiden (Walvis, Beschrijving, 1714, I, 151). De wijbisschop kwam in 1480 om
een altaar en het kerkhof bij de ‘grauwe zusteren’ te wijden (Geselschap, Oud Archief,
1965, 1143 folio 20).
In het daarop volgende decennium vindt dan de omzetting in een Clarissenklooster
plaats. Op grond van een pauselijke opdracht van 25 juni 1486 ontbood de
vicaris-provinciaal van de minderbroeders-observanten enkele clarissen uit Antwerpen
om de Goudse zusters in de naleving van de regel te onderwijzen. Eén zou later abdis
worden (Taal, Kloosterarchieven, 1957, 192). Toch duurde het toen nog bijna vier
jaar voordat de overgang is voltooid. Pas in de winter van 1489 droeg de
vicaris-provinciaal aan het Clarissenklooster te Antwerpen op om enkele zusters aan
Gouda af te staan en op 30 september 1490 vond de feitelijke heroprichting van het
Goudse convent als Clarissenklooster plaats (Van Heel, Minderbroeders, 1947, I,
51-53. Taal, dossier Clarissenklooster. Taal, Kloosters, 1960, 51-52. Roggen,
Clarissenorde, 1995, 169-173). Achtentwintig zusters maakten de overstap van de
status van tertiaris naar die van claris, bovendien traden bij deze gelegenheid ook
nog drie novicen in. De clarissen volgden de zogenaamde Eerste Regel van Sint
Clara, die aan de nonnen volledige bezitloosheid oplegde. Het gaat hier dus om ‘arme
claren’. Aanwijzingen hiervoor zijn de onderschikking aan de Keulse provincie van
de observante (strenge) minderbroeders, die bij de stichting van clarissenkloosters
aan de Eerste Regel de voorkeur gaven, de overkomst van clarissen uit Antwerpen,
die dezelfde regel volgden, en de voortdurende associatie in Gouda zelf van de
clarissen met de minderbroeders ter plaatse (Van Heel, Minderbroeders, 1947, I,
54-55), die eveneens observant waren. De verplichting tot armoede betekende onder
meer, dat de clarissen hun gebouwen niet in eigendom hadden. Die werden door
enkele ‘vaders’ of voogden beheerd en op stadskosten onderhouden. Het optreden
van deze vaders maakte overigens wel ontduiking van het armoedegebod mogelijk.
Een bijzonderheid is nog, dat in de stille week van 1493 een volledige aflaat bij de
clarissen te verkrijgen was; personen die daarvoor naar Gouda reisden kregen van
het stadsbestuur zes dagen vrijgeleide (Rollin, Rechtsbronnen, 1917, 169).
De bouwgeschiedenis van het Clarissenklooster begint met de verkoop op 16 maart
1467 door de timmerman Pieter Janszoon van een huis aan de Hondscoop (Turfmarkt
noordzijde) aan Aleid, de weduwe van Pieter Boscoper en Russent, de weduwe van
Hobbe Sasboutszoon. Deze eerste aankoop wordt in de daaropvolgende winter
gevolgd door de verwerving van zes kameren aan de Nieuwehaven. Ook in de jaren
daarna vinden nog regelmatig aankopen van percelen plaats, vooral aan de
Nieuwehaven. Op 10 juli 1470 verleent de pastoor van Gouda, Petrus d'Enguechin,
de zusters toestemming een kapel met toren, altaren en een kerkhof te hebben. Maar
voordat deze onderdelen werkelijk aangelegd worden, verstrijkt nog enige tijd. Ook
na de wijding van 1480 worden de bouwactiviteiten nog voortgezet, zoals blijkt uit
de vermelding van een stedelijk subsidie voor tegeldak in 1482 en voor betaling in
1490 van werkzaamheden in het klooster. Deze laatste vermelding is aangetroffen
in een reeks rekeningposten voor werkzaamheden aan stadseigendommen zoals
poorten en bruggen; een aanwijzing dat op dat moment (in 1490 vond de officiële
oprichting van het convent als Clarissenklooster plaats) de gebouwen van de clarissen
als stedelijk bezit werden beschouwd. Er moet ook een refter en een dormter zijn
geweest, want hiervan was al sprake in de pauselijke bul van 25 juni 1486:
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vermoedelijk naderde het complex omstreeks 1490 zijn voltooiing (Kesper,
Rechterlijke Archieven, 1951, 318 folio 95 verso, 99, 100 verso, 104, 319 folio 3,
5, 22, 113, 120 verso, 179 verso en 191 verso. Taal, Kloosterarchieven, 1957, 190
regest 558, 192 regest 665. Geselschap, Oud Archief, 1965, 1143 folio 20, 1154 folio
20. Geselschap, Gasthuizen, 1966, 548 folio 54. Walvis, Beschrijving, 1714, II,
150-153. Taal, Kloosters, 1960, 50-52. Matthijs, Oud Kadaster, 1993: Nieuwehaven,
Turfmarkt noordzijde).
Op basis van de gegevens over de ontmanteling van dit klooster kan het complex
vrij nauwkeurig worden gereconstrueerd, maar de lokatie van de meeste afzonderlijke
bouwdelen is niet aan te geven. Het oudste en kleinste gedeelte lag aan de noordzijde
van de Turfmarkt, het grootste deel bevond zich aan de zuidzijde van de Nieuwehaven.
Tussen de percelen aan de Turfmarkt en die aan de Nieuwehaven, en ongeveer parallel
aan deze straten, liep een zijltje vanaf de Gouwe in de richting van de Kleiweg. De
twee delen van het klooster moeten dus met elkaar verbonden zijn geweest via een
bruggetje over dit water ‘lopende voer tcloester van Synte Claren oerde’ (Rollin,
Rechtsbronnen, 1917, 39). Het gedeelte van het convent
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aan de Turfmarkt bevond zich ter plaatse van het huidige huis nummer 50. Het poortje
dat nu nog ten oosten van dit huis te vinden is, markeert misschien de plek van de
poort van de clarissen. De brug over de ‘Hondscopergracht’ ter hoogte van het klooster
werd soms aangeduid als de ‘Clarenbrugge’. Het klooster grensde niet aan de
Vrouwensteeg, maar had in deze richting wel een toegang, de ‘Clarissenpoorte’ of
‘steech’, die ten zuiden van het genoemde zijltje liep en ten noorden van perceel B
492 op de Vrouwensteeg uitmondde. De tegenwoordige Vrouwenpoort volgt ongeveer
hetzelfde tracé. Aan de Nieuwehaven was perceel B 388 het meest westelijke tot het
klooster behorende perceel. Ten oosten daarvan lag een kloosterpoort, op de plaats
waar het tegenwoordige straatje Klooster op de Nieuwehaven uitkomt (dit straatje
markeert dus niet de begrenzing van het kloosterterrein). Verder naar het oosten lag
aan de Nieuwehaven het ‘grote huis’ dat bij de ontmanteling in 1592-1593 in acht
woonpercelen werd gesplitst. Vijf van deze percelen (B 427 met B 425) vormden de
plek van de latere brandweerkazerne. Achter dit grote huis lag de kapel, die op de
kaart van Braun en Hogenberg goed te zien is. Er is bovendien nog sprake van huizen
op het kloosterterrein ‘achter op het water’, dus aan de noordkant van het zijltje. Op
het kloosterterrein moet ook een boerderij hebben gestaan, want de zusters verkregen
in 1475 verlof om enig land te bezitten waarop zij zelf hun koeien konden weiden.
Vermeldingen van een brouwerij en van een spin- en weefhuis ontbreken (Kesper,
Rechterlijke Archieven, 1951, 334 folio 3 verso-6 verso. Geselschap, Oud Archief,
1965, 288 folio 71-71 verso, 544 folio 127-128 verso, 854-861, 908, 1940: tiende
penningkohier 1553-1556 folio 23 en 24 verso. Geselschap, Gasthuizen, 1966, 622.
Walvis, Beschrijving, 1714, I, 151. Rollin, Rechtsbronnen, 1917, 408. Van Heel,
Minderbroeders, 1947, I, 48-57. Taal, Kloosters, 1960, 50-53, 67-69, 139-140.
Matthijs, Oud Kadaster, 1993: Turfmarkt noordzijde en Nieuwehaven).
Op 6 april 1573 werd het convent geplunderd door scheepsvolk uit Dordrecht, dat
eerder al vernielingen in de Sint Janskerk had aangericht (Taal, Kloosters, 1960,
195). In 1578 werden met medeweten van de stadsoverheid enkele religieuze
gebouwen, waaronder de kapel van de clarissen, bestemd voor de huisvesting van
vluchtelingen en daklozen, ondanks de slechte staat van onderhoud waarin ze
verkeerden. In datzelfde jaar kregen de leproosmeesters toestemming om de behuizing
van de clarissen af te breken en het materiaal te hergebruiken voor een nieuw
leprooshuis buiten de stad (Geselschap, Oud Archief, 1965, 45 folio 224-225 en
229). Die nieuwbouw, en vermoedelijk ook de afbraak op het terrein van de clarissen,
zijn toen niet doorgegaan. Wel werden in 1582 balken uit de kapel van de clarissen
gesloopt ten behoeve van reparatie van de Sint Janskerk (Veerman,
Kerkmeesterarchief, 1967, 269 folio 39). In december 1592 werd het ‘grote huis’
aan de Nieuwehaven in acht percelen verkocht. De bedoeling was er even zovele
woningen in aan te brengen, waarbij het gebouw intact bleef en de kopers verplicht
werden scheidsmuren tussen hun woningen op te trekken, van een steen dik tot de
eerste zolder en van een halve steen hogerop tot in de kap (Geselschap, Oud Archief,
1965, 544 folio 127-128 verso). De bouwvallige kapel en het bijbehorende terrein
werden in gebruik genomen als stadstimmerwerf. Na 1690, toen de kapel werd
gesloopt, behield het terrein zijn bestemming als stadswerkplaats en werden vijf van
de woonpercelen in het ‘grote huis’ omgebouwd tot timmerwerf (Walvis, Beschrijving,
1714, I, 153. Taal, Kloosters, 1960, 67 en 196). Op het meest westelijke gedeelte
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van het kloosterterrein aan de Nieuwehaven werd in 1649-1651 door Arent Bosch
het Doopsgezind Hofje gesticht (Geselschap, Hofjes, 1972, 228-229).

Klooster van de brigitten, later van de regulieren
Het laatste klooster dat in Gouda werd opgericht was Mariënsterre, het dubbelconvent
van de brigitten. Kloosters van de brigittenorde, genoemd naar de stichteres, de
Zweedse heilige Brigitta (1313-1373), hebben zowel mannelijke als vrouwelijke
ingezetenen. Op het grondgebied van het huidige Nederland zijn er in de
middeleeuwen niet meer dan zes gesticht. Daartoe behoorde, behalve Mariënsterre,
onder meer het moederklooster van het Goudse convent, Mariënwater (Coudewater)
te Rosmalen bij 's-Hertogenbosch.
Volgens de traditie werd het Goudse Brigittenklooster in 1476 gesticht. De Zweed
Nyberg heeft een iets vroegere datum voorgesteld, 1470, maar er zijn geen
overtuigende argumenten voor. Over de beginjaren is een klein kroniekje bewaard
gebleven, waaruit blijkt dat al op 21 januari 1477 de mis werd gevierd, voorlopig
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nog op een draagbaar altaar in een woonhuis. Op 21 juni 1478 vond de wijding van
het koor van de kapel met hoofdaltaar en twee nevenaltaren plaats, en op 21 september
van datzelfde jaar werden broeders en zusters uit Coudewater geïnstalleerd. In deze
jaren werden regelmatig percelen aan de Koningstraat (Raam) gekocht voor de
uitbreiding van het klooster. Deze percelen strekten zich in westelijke richting uit
tot aan het zijltje dat aan de binnenzijde van de stadsvest liep. In 1494 was de bouw
van het klooster voltooid. De broeders en zusters wisselden van plaats, zodat de
eerstgenoemden ten zuiden en de laatsten ten noorden van de kapel kwamen te wonen.
De clausuur werd ingevoerd en de mater, Rijckmoet van Loon, verkreeg de status
van abdis en de pater die van confessor. Latere verbouwingen aan het klooster
betroffen nog de plaatsing van een Brigitta-beeld aan de kapeltoren en de incorporatie
in 1521 bij het eigenlijke klooster van een tuin, die al wel eigendom was van het
convent maar er door een steeg van gescheiden lag. Deze bescheiden uitbreiding van
het kloosterterrein maakte het noodzakelijk de steeg, die naar de stadsvest liep, te
verleggen.
Het klooster was vanaf het begin noodlijdend. Uit een financieel overzicht over
de eerste jaren blijkt dat de uitgaven de inkomsten steeds overtroffen. Omdat de
brigitten een omvangrijke liturgische taak hadden, zal handenarbeid bij hen een
geringere rol hebben gespeeld dan in andere Goudse kloosters. Wel heeft dit convent
een drukkerijtje gehad, waar prentjes werden gemaakt, en misschien is het ook een
hostiebakkerij rijk geweest. Omdat aan het klooster aflaten waren verleend, werd
het door pelgrims bezocht, wat ook enige inkomsten zal hebben gebracht. Maar in
berichten uit de hele eerste helft van de zestiende eeuw klinkt steeds de klacht over
de armoede van de brigitten; blijkbaar was de dotatie van het klooster te gering om
het levenskrachtig te maken. Daarnaast zijn ook bij herhaling problemen veroorzaakt
door gebrek aan kloostertucht. Al in 1507 moesten twee commissarissen ingrijpen
om een reformatie door te voeren. In 1536 blijken de abdis, de priorin en de pater te
zijn weggelopen.
Het jaar daarop stond het zusterhuis op instorten, terwijl de middelen voor reparatie
ontbraken. En in 1546 kwam uit dat de toenmalige pater en priorin in het geheim
kerkjuwelen hadden verkocht. Ook de herhaalde verkoop van aan het klooster
toebehorende percelen elders in de stad is een aanwijzing dat het convent bezig was
op zijn kapitaal in te teren. Kritiek werd de toestand in 1545, toen een perceel aan
de Koningstraat ten zuiden van het klooster werd afgestoten. Kort daarop werden
stappen gezet om het klooster op te heffen.
Plannen daartoe waren er overigens al in 1544, waarbij men eraan dacht de
kloosterlingen over te brengen naar het rijkere klooster Mariënburg bij Soest. Wegens
de aan het klooster verleende aflaten en de daarmee verbonden toeloop wilde het
stadsbestuur er toen nog niet aan. De zaak kwam in beweging in 1549, toen het
klooster van de Regulieren van Stein, in de polder even ten oosten van Gouda,
afbrandde. De regulieren voelden er niet veel voor om hun klooster op deze onveilige
plek weer op te bouwen en begonnen onderhandelingen met de brigitten. Na moeizame
besprekingen, waarbij behalve het stadsbestuur ook de bisschop betrokken was, werd
besloten dat de regulieren het klooster met alle bezittingen zouden overnemen. In
het onderhandelingsdossier zitten nog twee onderling enigszins afwijkende taxaties.
Bij brief van april 1551 aan Mariënburg, waarheen de Goudse brigitten vertrokken,
zegden de regulieren de jaarlijkse betaling van 263 carolusgulden aan rente toe. Nog
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datzelfde jaar namen ze hun intrek in het klooster aan de Koningstraat. Met de
aanpassing van de kapel in 1554 voltooiden ze de herinrichting.
Door gegevens uit verschillende bronnen te combineren, is het tot op zekere hoogte
mogelijk een reconstructie van het klooster te maken. De deling van het complex,
waarvan aanvankelijk sprake was bij de onderhandelingen tussen de brigitten en de
regulieren in 1549-1551, gaf aanleiding om de daarbij betrokken gebouwen op te
sommen, ook worden ze genoemd in de taxatierapporten. De ontmanteling tijdens
de Opstand en de herinrichting daarna hebben ook enige gegevens opgeleverd ondanks
het feit dat er tussen de opheffing en de herinrichting tamelijk veel tijd verstreek. De
meeste gegevens betreffen de gebouwen direct aan de Koningstraat. Sommige daarvan
kunnen topografisch nauwkeurig worden gelokaliseerd, met gebruikmaking van het
door C.J. Matthijs gereconstrueerde oude kadaster. Daarmee hebben we tevens een
goed houvast om de meer globale reconstructie op basis van de delingsvoorstellen
op de kaart te bepalen. Een bijkomende bron is de kaart van Braun en Hogenberg
van 1585, die de situatie halverwege de ontmanteling weergeeft. Bij de overname
van het klooster door
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de regulieren moest de kloosterkapel worden aangepast: het bestek van die aanpassing
verschaft informatie over de inrichting van de kapel voor en na de reconstructie.
Het complex besloeg het gehele gebied tussen de Koningstraat en de vest. Na
1521, toen het complex het grootst was, grensde het in het zuiden aan het oost-west
verlopende zijltje dat eerst Brigittenwater en later Regulierenwater werd genoemd.
Ten zuiden van dit watertje lagen nog enkele percelen die wel kloostereigendom
waren, maar nooit bij het eigenlijke complex werden getrokken. Aan de noordkant
liep ook een zijltje over het kloosterterrein (tussen de latere kadastrale percelen D
825 en 826). Tot het complex behoorde ook nog perceel D 826, ten noorden van dit
watertje; het klooster grensde hier direct aan de Sint Jacobskapel.
De kapel, die op slechts enkele percelen afstand ten noorden van het Brigittenwater
lag, vormde de scheiding tussen het broedergedeelte, de ‘curia fratrum’, ten zuiden
ervan en het zusterklooster, het ‘monasterium sororum’, aan de noordzijde. Dit was
de indeling na de ruil tussen broeders en zusters in 1494. Het broederhuis nam dus
betrekkelijk weinig plaats in, wat in overeenstemming was met het aantal broeders,
dat vanaf het begin lager zal zijn geweest dan het aantal zusters. Toch klaagden de
broeders in 1521 bij de vroedschap over ruimtegebrek en over de slechte kwaliteit
van hun behuizing, want ze konden zich niet privé of met vrome gasten van buiten
het klooster terugtrekken en ze hadden geen ziekenzaal zoals de regel voorschreef,
en bovendien liepen ze er reumatiek op. Met deze klachten motiveerden ze het verzoek
aan het stadsbestuur om de Brigittensteeg te mogen omleggen en de kloostertuin bij
het complex te trekken Dit verzoek werd ingewilligd.
De indeling van het zustergedeelte ten noorden van de kapel staat ook in hoofdlijnen
vast. Even ten noorden van de kapel moet zich het refter hebben bevonden. Bij de
overdracht van het convent aan de regulieren zou in het refter een nieuwe keuken
worden ingebouwd. Hieruit is op te maken dat de keuken ongeveer op de scheiding
lag tussen het broeder- en het zustergedeelte, en dan eerder aan de zuidkant, misschien
schuin achter de kapel. Voor de kelder, waarvoor ook een speciale regeling moest
worden gemaakt, zal hetzelfde hebben gegolden. Meer naar het noorden op het terrein
van de zusters bevonden zich het spreek- en het kapittelhuis en een in de taxatie als
het ‘nieuwe huis’ aangeduid gebouw, waarvan de functie verder onbekend is, maar
waarvan de waarde het hoogst van alle gebouwen werd geschat. De functie van het
‘blauwe huis’ of het ‘leidakhuis’, dat nog weer iets noordelijker lag, is wel bekend:
het was de woning van de priorin. De plaats ervan is kadastraal nauwkeurig te bepalen
(D 780) als gevolg van het feit dat we dit huis herkennen in het ‘grote huis’, dat na
de Opstand gecompartimenteerd en in onderdelen in erfpacht uitgegeven wordt. Het
lag toen ten zuiden van de later als ‘Drapiersteeg’ aangeduide gang. Bij de
herinrichting na de Opstand werd bepaald dat de huizen aan deze gang, en eveneens
die aan een daar haaks op staand pad (de latere Nobelsteeg) via de Hooipoort een
verbinding met de Koningstraat zouden hebben. Deze poort lag dus op de plek waar
de Drapiersteeg uitkwam op de Raam, recht tegenover de Lange Willemssteeg. In
het onderhandelingsdossier wordt eveneens van de Hooipoort gesproken, en het feit
dat deze dan grenst aan het leidakhuis bevestigt de juistheid van de reconstructie op
basis van de herinrichting. Ten noorden van de Hooipoort lagen omstreeks 1550 nog
enkele huisjes in de buurt van de Sint Jacobskapel, die laag getaxeerd werden.
Mogelijk werden ze door proveniers bewoond en maakten ze dus in strikte zin geen
onderdeel uit van het kloostercomplex. Achter deze huisjes, in ieder geval in de
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omgeving van de Hooipoort, bevond zich de ‘bouwerie’ (kloosterboerderij). Ook de
brouwerij moeten we hier ergens zoeken. Ten slotte is nog sprake van een schuur
met rosmolen. Deze moet helemaal in de noordwestelijke hoek van het kloosterterrein
hebben gestaan, aan de vest en ten noorden van het eerder genoemde zijltje, tegen
het erf van het Sint Jacobs Gasthuis aan.
De aanleg tijdens de herinrichting van een stratenplan dat via de Hooipoort
uitmondde op de openbare weg, vindt een parallel in de situatie op het voormalige
terrein van het Catharinaconvent, met de Lange en de Korte Geuzenstraat, die via
de Koepoort met de Groeneweg in verbinding stonden. De Hooipoort was niet de
hoofdpoort van het convent, want die bevond zich ter hoogte van de kapel. Dit maken
we op uit een maatregel van het stadsbestuur uit 1525, die het aan armen en invaliden
verbood om op het kerkhof van de brigitten binnen de poorten van het klooster te
zitten bedelen op dagen dat daar veel toeloop van volk was vanwege de aflaten.
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120 Regulierenhof in 1996.

Uit de stukken betreffende de overdracht blijkt dat de kapel een benedenkoor had,
bestemd voor de broeders, en een bovenkoor voor de zusters, in overeenstemming
met de voorschriften van de brigittijnse regel. Ten behoeve van de zusters waren een
communievenster en een biechthuis aangebracht, die met het voor de priesterbroeders
toegankelijke deel van de kapel in verbinding stonden. Opvallend is nu, dat de
ingebruikneming door de Regulieren van Stein een grootscheepse verbouwing van
de kapel met zich meebracht, waarover we zijn geïnformeerd door het al genoemde
bestek. De sacristie van de oude kapel moest worden verbouwd tot een nieuw koor.
Daartoe moest zij van twee opgaande muren worden voorzien en onder de kap van
de kapel gebracht. In overeenstemming hiermee moest ook de oude toren worden
vervangen door een nieuwe. Deze moest drie luiklokken hebben en werd daarom
door zware balken tot op de grond ondersteund. Om de toren te kunnen bereiken
werd in het vak achter de nu opgeheven sacristie een wenteltrap aangebracht. Over
de herinrichting van het koor worden ook bijzonderheden meegedeeld. Het
sanctuarium (de altaarruimte) zou worden aangelegd op een stenen gewelf en
toegankelijk zijn via een onderdoorgang en stenen trappen. Het hoogaltaar zou in
zijn geheel met kolommen en al naar het nieuwe koor worden overgebracht en daar
worden geplaatst op een podium met drie treden. Ook de nevenaltaren voor het koor
moesten worden herplaatst, en het koorgestoelte werd zoveel mogelijk naar het
nieuwe koor overgebracht. Op de afscheiding tussen koor en schip kwam een
spitsbogig gesneden deur met daarboven een crucifix. Een muur die reikte tot het
eerste gebint en die van boven van traliën was voorzien, completeerde de afscheiding.
De traliën kregen blinde vensters, die men bij de elevatie kon openen. Het koor werd
dus beschouwd als onderdeel van het claustrale gedeelte en de kapelruimte was ook
toegankelijk voor leken.
Waarom ging men tot deze verbouwing over? Was het oude (broeder) koor soms
te klein voor de regulierengemeenschap uit Stein? Tegen deze veronderstelling pleit
dat de regulieren bij de onderhandelingen in 1549 in eerste instantie genoegen namen
met het broederhuis aan de zuidzijde van de kapel; hun aantal
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kan dus niet erg verschild hebben van dat van de brigittenbroeders bij de laatste
uitbreiding van het broederhuis in 1521. We moeten dan aannemen dat ook de omvang
van het koor toereikend was. Daarom dient een andere mogelijkheid te worden
overwogen. Kenmerkend voor kapellen in brigittenkloosters was dat het broederkoor
zich aan de westzijde van de kapel bevond en het zusterkoor op de bovenverdieping
daartegenover aan de oostzijde. Misschien heeft deze dispositie ook in Gouda bestaan,
maar een precieze reconstructie is bij gebrek aan gegevens niet mogelijk. Als deze
veronderstelling klopt, dan is het te verklaren waarom de Regulieren van Stein een
ingrijpende verbouwing hebben laten uitvoeren, namelijk om die eigenaardige
dispositie van de brigitten te wijzigen in een gebruikelijke opzet met een enkele
koorruimte aan de oostzijde.
Het is ook de vraag of het klooster volgens bepaalde voorschriften was ingericht.
Zoals bekend volgden de kloosters van de brigittenorde een model dat zou berusten
op de goddelijke openbaring aan Brigitta. Enkele formuleringen in de Goudse bronnen
duiden erop dat men ook hier bewust naar een schema werkte. Bij de ruiling tussen
de broeders en de zusters in 1494 wordt opgemerkt dat de zusters nu pas daadwerkelijk
bezit kunnen nemen van de gebouwen die vanaf de aanvang voor hen bestemd waren
geweest. En het gemis van een aparte ziekenzaal wordt in 1521, bij de petitie van de
broeders aan de vroedschap, als in strijd met de regel bestempeld. De aanduiding
van broeder- en zusterhuis als respectievelijk ‘curia fratrum’ en ‘monasterium
sororum’ is een aanwijzing dat het model werd nagevolgd, evenals de aanwezigheid
van een biechthuis en een communievenster annex aan de kapel en van een spreekhuis
elders op het terrein. Het feit dat de regulieren bij de herbouw van de kapel aandacht
besteedden aan gebrandschilderde glazen, zou een aanduiding kunnen zijn dat deze
er tevoren niet waren, wat strookt met de regel betreffende een sobere aankleding
van de kapel en het achterwege laten van beschilderde glazen. De schaal van het
Goudse convent is zonder enige twijfel verre bij het ideale model achtergebleven.
Brigitta formuleerde volgens een ingewikkelde getallensymboliek als gewenste aantal
ingezetenen het getal van 85, namelijk 60 vrouwen en 25 mannen, onder wie dertien
priesters en vier diakenen. Voor de dertien priesters moesten er evenzoveel altaren
worden geplaatst, en om aan zoveel personen en altaren onderdak te bieden, was een
veel grotere kapel vereist. Het Goudse convent haalde dit zelfs niet bij benadering.
De weinige cijfers die we kennen zijn bijzonder laag (maar ze dateren van kort voor
de opheffing): zeven nonnen in 1537 en tien inwoners bij de opheffing. Wel zal het
aantal zusters dat van de broeders hebben overtroffen, als we afgaan op de ruimte
die beide categorieën bemeten kregen: op dit punt is er weer wel overeenstemming
met het ordevoorschrift. Ook de generale dispositie, met de mannen in het zuiden en
de vrouwen in het noorden en alle gebouwen met een economische functie in het
vrouwengedeelte, is conform de brigittijnse norm. Omdat Sint Brigitta aan de priesters
een apostolaire taak toekende ten behoeve van het lekenvolk, wilde zij hen vrijstellen
van huishoudelijke arbeid om zich op de sacramentsbediening en prediking te kunnen
toeleggen. De huishouding werd in hoofdzaak overgelaten aan de vrouwelijke
bewoonsters.
Na een twintigtal jaren kwam er aan het verblijf van de Regulieren van Stein in
het klooster aan de Koningstraat een eind als gevolg van het uitbreken van de Opstand.
Over de lotgevallen van dit klooster zijn we goed ingelicht, dankzij het dagboek dat
de laatste prior, Wouter Jacobszoon, tijdens zijn ballingschap in Amsterdam
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(1572-1578) bijhield. Al in februari 1573 meldt hij dat de achtergebleven regulieren
hun klooster hebben verlaten en in een gewoon woonhuis zijn getrokken. Van het in
juni 1573 door hem opgetekende bericht dat de glazen van de kerk zouden zijn kapot
gesmeten, weten we nu dat het niet op waarheid berustte. Op 21 oktober van dat jaar
noteerde hij dat de kapel was veranderd in een scheepstimmerwerf en dat op het
kerkhof een schuur was neergezet. In de loop van 1576 werd duidelijk dat het klooster
afgebroken zou worden. Wouter Jacobszoon tekende op 22 juli hierbij aan dat op
het terrein een bolwerk tegen de Spaanse vijand moest worden aangelegd. Inderdaad
werd in november daarop een van de huizen van de regulieren ‘aan het bolwerk’
voor afbraak verkocht, maar grootscheepse vestingwerken waren niet meer nodig,
want in december 1576 werd de Pacificatie van Gent getekend. Op 17 februari 1578
werd aan de vroedschap verslag uitgebracht over de toestand op enkele voormalige
kloosterterreinen. Die waren in bezit genomen door personen die om militaire redenen
de voorsteden moesten verlaten, maar ze onderhielden die niet. Een van de terreinen
in kwestie was dat van de regulieren, waar nogal wat scheepsbouwers afkomstig van
het wijkje
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bij de Olevaerskapel buiten Dijkspoort verbleven. In 1580 besloot de vroedschap de
kapel voor afbraak te verkopen, samen met de schuur waarin de rosmolen van het
convent stond. De opkoper mocht de materialen behouden, met uitzondering van de
vloer en de glazen, die de stad in bezit hield. De glazen werden overgebracht naar
de Sint Janskerk en daar in een leeg venster geplaatst. In 1934 zijn ze, naar aanleiding
van de voltooiing van de grote restauratie van de glazen, uit dat venster genomen en
in de nieuw gebouwde Van der Vormkapel achter het koor van de kerk geplaatst.
Bij de terugkeer van geregelde verhoudingen aan het eind van de jaren tachtig van
de zestiende eeuw ging de magistraat over tot uitgifte in erfpacht van het terrein van
de regulieren. Uiteindelijk, in de jaren na 1610, zou het terrein grotendeels in handen
vallen van projectontwikkelaars. Eén van hen, Cornelis Corneliszoon Vlacq, liet op
het terrein de Nobelstraat aanleggen, parallel aan de Raam (Koningstraat), een ander,
Frans Jacobszoon Schoon, bouwde de Schoonstraat (Drapiersteeg). Namens een
familieconsortium kocht meester Hendrik Buytewech het deel van de kloosterpercelen
op dat ten zuiden van het Regulierenwater lag; hier werd het Roomse Hofje gesticht
(Hilhorst, Mariënburg, 1878, 240-244. Van Hattum, Iets over het Brigittenklooster,
1944-1945. Van Hattum, Nog eens het Brigittenklooster, 1944-1945. Van Heel,
Brigittinessenklooster, 1953. Van Heel, Reguliere kanunniken, 1953. Taal,
Kloosterarchieven, 1957, 62-65. Taal, Kloosters, 1960, 47-50. Nyberg, Birgittinische
Klostergründungen, 1965, 204-213).
Koen Goudriaan
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Bijzondere gebouwen
Het stadhuis
Als het stadhuis niet in middeleeuwse vormen zou zijn gereconstrueerd, dan had het
vermoedelijk ook niet in de speelgoedstad Madurodam gestaan. Met de vrolijk rood
en wit geverfde luikjes voor de kruisvensters lijkt het op een stuk speelgoed of op
een decorstuk voor een abel spel. Het is in ieder geval de ideale achtergrond voor
het klokken- en poppenspel dat elk halfuur te zien is op de zuidoosthoek van dit
stadhuis, op dezelfde plaats waar de menigte in de middeleeuwen samendrong om
de misdadigers op de kaak met vuil te bekogelen. Het gerestaureerde stadhuis heeft
iets van een geestverschijning, schreef Bertus Aafjes in 1952: ‘Op het midden van
dit marktplein staat als een klipgeit het gotische stadhuis, even lenig als sierlijk. Het
gotische bouwwerk verheft er zich geheel geïsoleerd in de ruimte, wijd en zijd door
niets begrensd, nagelnieuw als op een schilderij uit de zestiende eeuw. Het is zojuist
geheel gerestaureerd, men heeft er in de laatste jaren de stenen steen voor steen
uitgenomen om deze door nieuwe bleke natuursteen te vervangen. Zo ziet dit stadhuis
er dan ook vandaag de dag bijna precies zo uit als het er uit zag nu bijna vijf eeuwen
geleden. Het heeft met zijn visgraatbleke muren en pinakels - zoals het daar ligt in
een verre heksenkrans van lage, veel jongere geveltjes - iets ongerijmds, iets van een
geestesverschijning’ (Aafjes, Nederlanden, 1976, 78).
Tegenwoordig komt de bezoeker aan de noordkant de stad binnen en dan ziet hij
het eerst de hoge trappen van de achtergevel met de schildhoudende leeuw op de
forse piroen. In de vijftiende eeuw kwam de reiziger uit het zuiden de stad binnen,
over het water van de Hollandsche IJssel en de Haven. Vandaar dat de hoofdgevel
van het stadhuis naar het zuiden gericht staat.
De hoofdvorm van het stadhuis lijkt op die van een gewoon stenen stadshuis met
topgevels en zadeldak, maar dan een huis voor reuzen. En net als een gewoon
stadshuis in de straat heeft het stadhuis maar één representatieve gevel, alsof de
andere drie gevels er minder toe deden. De gotische voorgevel met de twee
arkeltorentjes op de hoeken en de schrijlings op de trapgevel balancerende
klokkentoren in het midden kan volgens R. Meischke het ontwerp zijn van de
steenleverancier Steven van Afflichem of van Everaert Spoorwater, de loodsmeester
van de Onze Lieve Vrouwekerk te Antwerpen, die ook grote opdrachten had aanvaard
in Dordrecht, Bergen op Zoom, Haarlem en Veere (Meischke, Gotische Bouwtraditie,
1988, 78). Een globaal beeld van zijn vijftiende-eeuwse vorm is bekend uit de tekening
die Roelant Roghman in 1646 van het stadhuis heeft gemaakt. En er bestaan
nauwkeurige opmetingstekeningen uit 1845 van de voorgevel, gemaakt in opdracht
van de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst en gepubliceerd in de
Afbeeldingen van Oude Bestaande Gebouwen. Op de tekening van de voorgevel zijn
ook de twee beelden weergegeven die in 1695 voor het bovenstuk van de twee
kruiskozijnen naast het bordes waren geplaatst: de personificaties van de
Standvastigheid (met de zuil als attribuut) en de Voorzichtigheid (met de spiegel).
Zij verbeelden de deugden van een wijs stadsbestuur en werden vervaardigd door
Jan Gijselingh de Jonge in 1695, zoals blijkt uit een bijlage bij de stadsrekeningen
(Geselschap, Oud Archief, 1965, 61). De beelden werden in 1882 verwijderd en
staan tegenwoordig in de tuin van het museum Het Catharina Gasthuis.
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De inwendige constructie van het stadhuis bestaat uit twee reeksen van tien zware
eiken moerbalken met kinderbinten, gedragen door korbeelstellen en muurstijlen,
welke laatste ter hoogte van de onderdorpel van de bovenste vensterrij op natuurstenen
consoles staan. De kapconstructie bestaat uit drie boven elkaar gestelde spantjukken,
onderling verbonden door flieringen en windschoren. Deze nog bestaande spanten
zijn door middel van getrokken telmerken van voor naar achter genummerd.
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121 Het stadhuis in 1995.

122 De aedicula van de in 1951 afgebroken tuitgevel uit 1690 in de tuin van het stedelijk museum
Het Catharina Gasthuis. Aan weerszijden de personificaties van de Standvastigheid en de
Voorzichtigheid. De twee zandstenen beelden stonden sinds 1695 tegen de voorgevel als symbolen
van het rechtvaardige stadsbestuur en zijn bij de restauratie in 1882 verwijderd.

De reconstructie van de voorgevel rond 1880 werd met enige neogotische bravoure
uitgevoerd. Men week bijvoorbeeld in de vormgeving van de pinakels af van wat
Roelant Roghman in 1646 had getekend en ook van wat de tekenaars uit 1854 hadden
opgemeten. Architect W. Kromhout was echter vol lof en schreef in 1896: ‘Wie het
stadhuis kent in zijn nieuw voorkleed zal deze restauratie als een winst beschouwen
voor onze vaderlandsche bouwkunst.’

Bouwgeschiedenis
Het huidige stadhuis op de Markt heeft een voorganger gehad. Dit oude raadhuis lag
volgens J.C. Visser rond 1400 aan de westzijde van het marktveld, toen Koestraat
geheten, bij de noordelijke hoek van de Korte Groenendaal (Visser, Stadscentrum,
1966, 1-9). Aan het einde van de veertiende eeuw besloot het stadsbestuur een nieuw
stadhuis te laten bouwen en koos daarvoor de meest representatieve plaats: midden
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op het marktveld. De plaats is passend, ook al is de driehoekige markt een
stedenbouwkundige restruimte, een overgebleven gebied tussen elkaar overhoeks
ontmoetende verkavelingen.
In 1395 verkreeg de magistraat het bouwterrein in eeuwigdurende erfpacht van
de stadsheer, Guy van Chastillon, de graaf van Blois. Het contract spreekt van een
‘hal, wanthuis, raadhuis en vleeshuis’ en bevat de bepaling dat het marktveld verder
onbebouwd moest blijven (Geselschap, Oud Archief, 1965, 178, 40). Kennelijk
ontbraken aan het einde van de veertiende eeuw nog de middelen om met de bouw
te beginnen, want de eerste bouwactiviteiten namen pas in 1450 een aanvang (Pot,
Bouwrekening, 1950, 129-139). De stad kon de bouw voor een belangrijk deel
financieren uit de opbrengsten van de belastingheffingen op granen die bestemd
waren voor de bierbrouwerij, de ‘coornexsijs’. De bouw heeft
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123 Tekening van het stadhuis door Roelant Roghman in het Rijksprentenkabinet te Amsterdam
(1646). Besproken door H.W.M. van der Wijck, De kasteeltekeningen van Roelant Roghman. Twee
delen. Alphen aan den Rijn, Canaletto, 1989. Deel II, 18.

ongeveer anderhalf jaar geduurd en werd uitgevoerd door meer dan honderd
werklieden. Uit de stadsrekeningen valt op te maken dat de toren pas in 1459 gereed
was. Als bouwmeesters (‘timmermeesters’) worden genoemd Heynric Aelbrechtszoon,
Laurijns Garbrantszoon en Claes Hugenszoon. De toezichthouder op het werk was
meester Wouter, vermoedelijk de uit andere bronnen bekende stadsmetselaar Wouter
Vroesen. Voor het steenhouwerswerk had de stad niet alleen Gobertangesteen, een
kalksteensoort uit Waals Brabant, aangekocht, maar bovendien de verwerking in
handen gegeven van een lid van het beroemde Mechelse bouwmeestersgeslacht
Keldermans, namelijk Jan Keldermans.
Er zijn berichten over een verbouwing in 1517 en 1518. Volgens G.C. Helbers
zou toen de huidige vleeshal zijn gebouwd (Helbers, Bijdragen ‘Die Goude’, 1952,
96 en 105), maar een nieuwe analyse van het muurwerk door Ab Warffemius noopt
tot een andere conclusie, namelijk dat die bouwactiviteiten betrekking hebben op de
aanleg van de overwelfde kelder achter het bordes. Deze vierkante ruimte is overhuifd
door vier graatgewelven die in het midden op een vierkante pijler rusten. De
toepassing van schuingehakte bakstenen bij de geboorte van de graten komt rond het
midden van de vijftiende eeuw nog niet voor. Hieruit, en uit het feit dat de wandpijlers
koud tegen de buitenmuren en op de bestaande fundering zijn aangemetseld, mag de
conclusie worden getrokken dat de aanleg van deze ruimte in verband kan worden
gebracht met door Helbers genoemde bouwberichten (Warffemius, Verbouwing,
1997, 37).
In 1603 volgde de bouw van een nieuw bordes aan de voorgevel door Gregorius
Cool: ‘Gregorio Cool, beeldesnyder, betaelt de somma van twee duyssent gulden,
over 't maecken van de nyeuwe Bailge voor stadthuys deser stede ...’, aldus de
betreffende post uit de stadsrekeningen (Geselschap, Oud Archief, 1965, 65), geciteerd
door Obreen (Archief, deel III, 1881, 43). Het bestek van het bordes is bewaard
gebleven in het eerste stadsregister (Geselschap, Oud Archief, 1965, 14) en
gepubliceerd in een aan de restauratie van het stadhuis gewijd nummer van het
tijdschrift Tidinge van die Goude (Lambrechtsen, Kleurgebruik, 1997, 47-51).
In 1626 werden de twee grote dakkapellen gebouwd. Die op het westelijk dakvlak
werd in 1748 overeenkomstig de oorspronkelijke vorm vernieuwd. Onder leiding
van de Amsterdamse bouwmeester Hendrick Gerritzoon Schut had in de jaren
1692-1695 een grondige verbouwing plaats. Met uitzondering van de gotische
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pronkgevel met het imponerende renaissancebordes werd het gebouw uitwendig zo
goed en zo kwaad als het ging gemoderniseerd. De trappen van de achtergevel werden
vervangen door een nieuwe tuitgevel met zandstenen deklijsten die neerkwamen

124 Foto van het stadhuis uit omstreeks 1879 door Jérôme Kiebert.

op schouderstukken in de vorm van voluten en die in de top een aedicula met het
stadswapen droegen. Deze aedicula staat tegenwoordig opgesteld in de tuin van het
stedelijk museum Het Catharina Gasthuis. De hoge schoorstenen boven de oostelijke
zijgevel, zoals Roelant Roghman die had getekend, werden weggebroken en vervangen
door drie rechthoekige schoorstenen op de nok van het middeleeuwse zadeldak. In
het stedelijk museum Het Catharina Gasthuis bevindt zich een ingekleurde
pentekening van die nieuwe schoorstenen (foto in: Sprokholt, Afbeeldingen, 1997,
66). De gotische nissen in de achtergevel en in de twee zijgevels werden met baksteen
dichtgemetseld en met een pleisterlaag afgewerkt om de storende materiaalverschillen
aan het oog te onttrekken. Deze pleisterlaag is nog in 1899 en 1922 vernieuwd
(Helbers, Bijdragen ‘Die Goude’, 1952, 113).
Inwendig kreeg het stadhuis een classicistische aankleding en decoratie, in de verte
herinnerend aan het Amsterdamse stadhuis van Jacob van Campen, dat voor zovele
andere stadsregeringen de hoogste artistieke maatstaf was. De Goudse magistraat
vond de middeleeuwse bedoening kennelijk niet meer in overeenstemming met de
waardigheid die een bestuurs- en gerechtsgebouw diende uit te stralen. De architect,
Hendrick Schut (1622-1695), die tevens kistenmaker en houtkoper was, genoot enige
landelijke bekendheid. Hij had verschillende opdrachten voor de stad Kampen en
leidde in 1673 de herbouw van het afgebrande kasteel Amerongen (Meischke, Huizen,
1995, 104).
De toren kreeg in 1693 een nieuwe luiklok die was vervaardigd door Pieter
Waghevens uit Mechelen. De klok draagt het volgende opschrift: ‘Gabriël es mijne
name. Mijn gheluyt sij Gode bequame. Al soe verr als men mij hore sal. Wilt God
beware overal’. De stadsklok waarschuwde de burgers in tijden van nood of luidde
bij feestelijke gebeurtenissen. Uit het opschrift blijkt ook de apotropeïsche functie
van klokgelui in de middeleeuwen (Koldeweij, Hoed, 1995, 23): de bescherming
van God werd afgeroepen over al wie het klokgelui kan horen.
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125 Opmetingstekening van de voorgevel van het stadhuis uit 1854 (gepubliceerd in de Afbeeldingen
van Oude Bestaande Gebouwen, Aflevering II, 1854, plaat IV).

126 Opmetingstekening van onderdelen van de voorgevel uit 1854 (gepubliceerd in de Afbeeldingen
van Oude Bestaande Gebouwen, Aflevering II, 1854, plaat V).

127 Het stadhuis in 1942.

In 1832 werden de zes kruisvensters op de eerste en tweede verdieping van de
voorgevel vervangen door houten ramen met roedeverdeling (Helbers, Bijdragen
‘Die Goude’, 1952, 148).
De voorgevel die met Gobertangesteen was bekleed, werd tussen 1877 en 1882
gerestaureerd onder toepassing van zesenzestig kubieke meter Franse kalksteen uit
Saint-Joire. De restauratie werd uitgevoerd door de stadsbouwmeester L. Burgersdijk,
onder toezicht van de restauratie-architect van de Sint Jan in Den Bosch, C.C.
Hezenmans (Kromhout, Raadhuis, 1896, platen 229-240. Geselschap,
Gemeentebestuur 1816-1920, 1977, 13, nummer 1139: stukken betreffende de

Wim Denslagen, Gouda

restauratie van 1877-1884). De restauratie van de voorgevel beliep in totaal f.
38429,64, waarvan de rijksoverheid het grootste gedeelte voor zijn rekening nam,
namelijk f. 36125,30 (Gemeenteverlag van 1884, 42).
In 1882 meldde het Gemeenteverslag het volgende: ‘De beide zijgevels en de
achtergevel werden van de verflaag ontdaan, waardoor het bleek dat bij de
wijzigingen, die in de oorspronkelijke toestand waarschijnlijk in het laatst der
zeventiende eeuw zijn gebracht, de aanvullingen slechts met gebakken steen hebben
plaats gehad, zoodat deze, wil men tot restauratie overgaan, door natuurlijken zal
moeten worden vervangen’. Later wordt ook alle houtwerk van verf ontdaan (Helbers,
Bijdragen ‘Die Goude’, 1952, 126). Enkele jaren later, in 1885, werden de zijgevels
met portlandcement afgewerkt ‘tot verkrijging van eene gelijke tint op de
muurvlakken’, zoals het Gemeenteverslag vermeldt.
In 1892 werd het stadsarchief dat vanouds op de zolder van het stadhuis werd
bewaard, overgebracht naar de kapel van het Catharina Gasthuis aan de Oosthaven
(Geselschap, Oud Archief, 1965, III).
Na de Tweede Wereldoorlog onderging het stadhuis een restauratie onder leiding
van de architecten A. van der Steur en W.A.C. Herman de Groot. Het werk begon
in 1947 met de aanleg van een nieuwe betonnen fundering in de vorm van
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128 Het stadhuis tijdens de restauratie in 1947.

129 Plattegronden van het stadhuis volgens een opmetingstekening uit 1877 met de namen van de
vertrekken volgens een inventaris uit 1771 (Geselschap, Oud Archief, 1965, 3667).

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

benedenplein
officierskamer
vierschaar
schepenvertrek
bovenplein
schepenkamer
burgemeesterskamer en vroedschapskamer
voorste burgemeestersvertrek
achterste burgemeestersvertrek
binnenvertrek (thesaurie)
bovenste plein
politiekamer
secretarie
weeskamer
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130 Geperiodiseerde plattegronden van het stadhuis (Ab Warffemius).

een ringbalk, rustend op honderdvierendertig betonnen drukpalen die dertien meter
onder het maaiveld op een stevig zandpakket stonden. De ingewikkelde operatie was
nodig omdat in de dragende muren ongelijkmatige verzakkingen werden
geconstateerd. Na de constructieve verbeteringen, waarbij ook alle balklagen
vernieuwd moesten worden, en na de inwendige herinrichting, onder andere voor de
nieuwe raadzaal in de kapruimte, moest een beslissing worden genomen over de
restauratie van de twee zijgevels en de achtergevel. In hun restauratieverslag van
1952, gepubliceerd in de Bijdragen van de Oudheidkundige Kring ‘Die Goude’,
schreven de architecten: ‘De in 1690 doorgevoerde veranderingen in het exterieur
waren slechts camouflage en zijn dan ook niet te aanvaarden.’ Burgemeester K.F.O.
James deelde die mening en wist het reconstructieplan door te zetten, in weerwil van
de bezwaren van de Rijkscommissie voor de Monumentenzorg en de Nederlandse
Oudheidkundige Bond. Een dreigend conflict over de verschillen van opvatting is
voorkomen door het ingrijpen van de verantwoordelijke bewindsman, minister
J.M.L.Th. Cals, ten gunste van het stadsbestuur (correspondentie in het archief van
de Rijksdienst voor de monumentenzorg). En zo werd de zeventiende-eeuwse tuitgevel
vervangen door een trapgevel naar middeleeuws model en kregen de zijgevels weer
hun gotische nissen met driepassen en kruisvensters. De drie schoorstenen maakten
plaats voor één nieuwe en de dakvlakken herkregen hun kapelletjes.
Het bouwkundige werk was in 1952 voltooid, maar de completering van het
beeldhouwwerk aan de voorgevel werd in de jaren 1960 en 1961 tot stand gebracht
naar ontwerp van Philip ten Klooster uit Veere. In de onderste vier nissen staan nu
de beelden van Karel de Stoute, Philips de Goede, Philips de Schone en Maria van
Bourgondië. Tegen de tweede verdieping staan de beelden van Floris V en Jacoba
van Beieren en in de nissen aan weerszijden van de loggia staan twee bazuin blazende
engelen. Tijdens de opmeting van de voorgevel in 1854 zijn in alle nissen krammen
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en bouten aangetroffen, waaruit blijkt dat er ooit beelden in hebben gestaan (James,
Beelden, 1970, 651-657). Deze beelden, die Karel de Stoute en zijn gemalin
voorstelden, waren in 1497 opnieuw gepolychromeerd, zo blijkt uit de stadsrekeningen
(Helbers, Bijdragen ‘Die Goude’, 1952, 101). Twee andere beelden zouden, volgens
Helbers, Philips de Goede en zijn gemalin geweest
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kunnen zijn. Voor de boogvulling van de hoofdingang stond in de vijftiende eeuw
een beeldje van Maria.
Het stadhuis heeft in de jaren 1995 en 1996 een grondige opknapbeurt ondergaan,
die werd uitgevoerd door het bouwbedrijf Hulshof uit Vorden. De werkzaamheden
betroffen in hoofdzaak de reparatie van de leien daken, de gedeeltelijke vervanging
van de betonnen goten uit 1952, de vernieuwing van de door roest van de ijzeren
doken aangetaste pinakels, de herbouw van het door scheuren verzwakte schavot en
het herstel van alle gescheurde natuurstenen onderdelen aan de gevels (Slooter,
Stadhuis, 1997, 3-27).

De vleeshal
De grote zuilenhal in de onderverdieping is waarschijnlijk niet in 1517 gebouwd,
zoals G.C. Helbers dacht, maar in 1454. Tot deze conclusie kan men komen op grond
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van de argumenten die door Ab Warffemius zijn aangedragen (Warffemius,
Verbouwing, 1997, 40). Volgens Helbers zou door de aanleg van een nieuwe vleeshal
in 1517 de erboven gelegen verdiepingen met ongeveer een meter zijn verhoogd. Uit
die tijd zouden de namen ‘benedenplein’ en ‘bovenplein’ dateren. Er zijn goede
argumenten om te veronderstellen dat de huidige vleeshal uit de bouwtijd van het
stadhuis dateert. Ten eerste zijn de muraalbogen in verband met de buitenmuren
gemetseld. Als de gewelfconstructie naderhand zou zijn gebouwd, dan zouden de
muraalbogen koud tegen de draagmuren zijn aangewerkt. Ten tweede zou de
verhoging van de achterbouw sporen in de achtergevel hebben moeten nalaten, maar
die zijn niet aan te tonen. Op de opmetingstekening van J. Lugthart uit 1883 zijn alle
bouwsporen die na de ontpleistering te voorschijn kwamen nauwkeurig ingetekend,
en daaruit blijkt dat alle oude vensternissen nog hun oorspronkelijke plaats hebben
en dat geldt ook voor de afgekapte, maar niet doorbroken waterlijst boven de
hoofdverdieping. Ten derde vertoont de architectuur van de vleeshal een sterke
gelijkenis met de zuilenhal van het stadhuis in Schoonhoven, dat in 1452-1454 werd
gebouwd.
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In de driebeukige vleeshal, onder de bakstenen stergewelven met geprofileerde
scheibogen die tegen ronde zuilen tenietlopen, stonden de vleesbanken van de
vleeshouwers die hier hun handel dreven na betaling van de verschuldigde accijnzen
en nadat hun vee bij de keurpaal naast het stadhuis door de stedelijke keurmeesters
was gekeurd. Bij ordonnantie van 1410 was het verboden elders in de stad vlees te
verkopen: ‘... so en sel nyement vleysch vercopen bi penwaerden [in kleine
hoeveelheden] binnen der vrijheyt dan in die halle ...’ (Rollin, Rechtsbronnen, 1917,
55). Het verbod gold niet voor gerookt varkensvlees: ‘... dat mach men vercopen bi
ponden meer of min’. Poorters van Gouda hadden voorrang bij het gebruik van de
vleeshal, want wie met vlees van buiten de stad kwam, moest tweemaal zoveel
belasting betalen, behalve op donderdag en op de twee jaarmarkten. Die belasting
werd volgens de ordonnantie uit 1410 bestemd voor de bouw van de Janskerk ‘van
jaer te jaer ter tijd toe dat ze volmaect is’. Wie ingewanden of gevogelte ter verkoop
wilde aanbieden, werd een plaats buiten het raadhuis aangewezen.
Uit zeventiende-eeuwse keuren, opgetekend in de zogenoemde Kamerboeken,
blijkt dat het personeel van de vleeshal bestond uit een commissaris, keurmeesters,
opzieners en een sleutelbewaarder.
In 1853 werd deze ruimte tot boterhal bestemd, nadat het Boterhuis aan de
Regenboog was gesloopt om plaats te maken voor het gebouw Arti Legi. In 1937
werd de ruimte archiefbewaarplaats van de gemeente. Er kwamen een nieuwe toegang
in de zuidwand en een trapje naar de hoofdverdieping. Sinds de laatste restauratie
van 1950, waarbij het stucwerk op muren en gewelfvelden werd afgekapt, heet de
ruimte Burgerhal, maar ze wordt als gelagkamer gebruikt en verhuurd voor feesten
en partijen.

Het bordes

133 De bergplaats achter het bordes (1996).

Het bordes van Bentheimer zandsteen is, zoals vermeld, een werk van de Goudse
beeldhouwer Gregorius Cool uit 1603. Uit het bewaard gebleven bestek valt op te
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maken dat het bordes behalve hoofdtoegang ook nog als roepstoel dienst deed - ‘op
't voorszijde perdis aende voorbailge daer de heeren op staen alsmen publicatie doet
..’ (Lambrechtsen, Kleurgebruik, 1997, 49) De houten overhuiving werd in 1695
toegevoegd, waarbij de beeldhouwer Jan Gijselingh de Jonge de twee pilasters naast
de deur hakte naar voorbeeld van de voorste postamenten uit 1603. Mogelijk werd
toen ook de tekst ‘Audite et Alteram Partem’ (hoort ook de andere partij) op de
voorzijde van de ingangsboog aangebracht.
De voorzijde van het bordes bestaat uit een door horizontale, gebosseerde banden
geleed muurvlak, waarvan het middendeel is gevat tussen twee hermen die de
postamenten van het bordes moeten dragen en voor deze taak zijn toegerust met
hoofdkussens. De deur in het midden gaf toegang tot twee cachotten. Ze

134 Het schavot (1995).
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135 De dakkapel aan de oostzijde uit 1626.

136 De dakkapel aan de westzijde uit 1748.

137 De Vleeshal tijdens de restauratie in 1947.

werden in de vorige eeuw nog wel gebruikt, maar zijn bij de laatste restauratie
gesloopt.
De rechthoekige schachten van de vier postamenten zijn versierd met
gebeeldhouwde wapenrustingen en op enkele balusters zijn mascarons van
leeuwenkoppen te zien, die door Gregorius Cool met enig gevoel voor humor scheef
zijn getrokken, als het ware geforceerd in de richting van de trapopgang. De vier
leeuwen die op de kapitelen van de postamenten zitten, dragen de wapenschilden
van Gouda en van Holland. In 1806 werd, onder het bewind van koning Lodewijk
Napoleon, één van die schilden vervangen door zijn gekroonde wapen, een
verandering die men na de Franse tijd eigenlijk ongedaan had moeten maken, zoals
overal elders wel gebeurde, maar dat is er in Gouda kennelijk niet meer van gekomen.
De schilden zijn gepolychromeerd, maar van de overige onderdelen van dit bordes
was de oorspronkelijke verflaag al in 1695 verwijderd.
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Het schavot en de kaak
Het middeleeuwse stadhuis had een in hout opgetrokken executieplaats tegen de
gevel van de vierschaar. Dit schavot werd in 1558 afgebroken en het jaar daarna
verrees een natuurstenen schavot tegen de achtergevel. Het nu nog bestaande schavot
dateert uit 1697 en werd in classicistische stijl ontworpen door Jan

138 De nieuwe stalen balken in 1947.

Gijselingh. De hoofdonderwijzer M.H. Kluitman citeert in zijn boek uit 1841 een
anoniem dichter die het bouwjaar van het schavot in een tijdvers had vastgelegd:
‘Beneen Verstreckt MIIn kap Voor graanbeVrs Van Der Govw, En boVen 't
sChoVwtoneeL Van straf en naberoVw’ (Kluitman, Beschrijving, 1841, 88).
Het platform wordt gedragen door een open galerij van korfbogen op Dorische
halfzuilen. De door bakstenen kruisgewelven overdekte ruimte onder het schavot
werd in gebruik genomen als korenbeurs. De handelaren in koren kregen aan het
einde van de achttiende eeuw een nieuwe beursgalerij aan de Hoge Gouwe, maar het
schavot bleef tot 1860 in gebruik. Er zijn enkele beschrijvingen van executies bewaard
gebleven, bijvoorbeeld uit 1756 van de moordenaar Jan van Santen en uit 1777 van
Jacob van Erven (Pot, Rechtspleging, 1949). Het laatste doodvonnis werd er op 9
juni 1860 voltrokken aan Piet Pijnacker uit Reeuwijk.
Lichtere vergrijpen werden bestraft met het te pronk zetten of het aan de kaak
stellen van de veroordeelde. Het slachtoffer werd op het stenen verhoog aan de
buitenzijde van de kamer van de schout vastgebonden om door het volk te worden
beschimpt en met vuiligheid bekogeld. Aan de buitenzijde van de kamer van de
schout, de huidige bodekamer, bevindt zich een klein platform op een geprofileerde
console. De schandplaats stond door middel van een kleine deur in verbinding met
de kamer van de schout. In het museum Het Catharina Gasthuis bevindt zich een
vijftiende-eeuwse steen die de veroordeelde om de hals moest dragen. Een dergelijk
lot moest de bontmaakster Rijke van Hamburch in 1532 ondergaan: ze werd tot drie
dagen pronkstelling veroordeeld wegens ketterse uitspraken (Mark, Schavot, 1997,
81).
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139 Opmetingstekening van J. Lugthart van de achtergevel van het stadhuis in 1883 (uit de collectie
van het stedelijk museum Het Catharina Gasthuis).

De hoofdverdieping van het stadhuis werd aan het einde van de zeventiende eeuw
ingrijpend verbouwd, waardoor vrijwel niets meer herinnert aan de middeleeuwse
indeling (Lamoree, Ideologie, 1984, 183-222). Het uitgebreide onderzoek dat G.C.
Helbers in 1952 naar de bouwgeschiedenis van het stadhuis heeft gedaan - en dat de
basis vormt van de onderhavige beschrijving - heeft niet geresulteerd in een precieze
reconstructie van de middeleeuwse indeling van de hoofdverdieping en de
verdiepingen daarboven.
Over de indeling van de hoofdverdieping vond Helbers in de archiefstukken wel
vermeldingen van een ‘voorhal’, een wachtplein voor de schutters, een ‘middelkamer’
voor de vroedschap, een vierschaar en een ‘achterkamer’ voor de twee (na 1475 vier)
burgemeesters. De achterkamer werd ook wel aangeduid als ‘schepenkamer’ of
‘raadkamer’.
De hoofdverdieping is, zoals vermeld, in grote lijnen nog zoals de Amsterdamse
bouwmeester Hendrick Gerritszoon Schut die tussen 1692 en 1695 heeft verbouwd.
De belangrijkste ruimte op de hoofdverdieping was vermoedelijk de ‘middelkamer’,
want die werd in 1642 behangen met wandtapijten van de Goudse tapissier David
Ruffelaer ter gelegenheid van het bezoek van stadhouder Willem II en de Engelse
prinses Maria Stuart, die een jaar tevoren in het huwelijk waren getreden.
Het benedenplein kreeg bij de verbouwing van 1692-1695 een nieuwe
wandgeleding met Dorische pilasterstellingen. Deze hal was toen een vierkante ruimte
met vier vensters aan de westzijde. De huidige linkerwand is omstreeks 1840 gebouwd
als een in stucwerk uitgevoerde kopie van de tegenoverliggende wand van de
vierschaar. De ruimte die door deze wand van het benedenplein is afgescheiden,
werd bestemd tot kamer van de commissaris van politie, het kamertje ernaast voor
de agenten en een cachot (de huidige toiletruimte). In deze ruimtes zijn de
zeventiende-eeuwse pilasterstellingen bewaard gebleven.
Op de eerste verdieping woonde de bode van het stadhuis. Zijn woning bevond
zich ter plaatse van de Sterzaal en is tot 1940 in gebruik gebleven. Op de eerste
verdieping bevonden zich verder nog de ‘schrijfkamer’ (secretarie), de tresorie (de
comptabiliteit), de civiele gijzelkamer, de gevangenis voor insolvente debiteuren en
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de weeskamer, waar de stedelijke toezichthouders op de fondsen voor de weeskinderen
vergaderden. Deze weeskamer werd in 1459 ingericht. Voordien werden de
eigendomspapieren van de weeskinderen bewaard in de ‘garwkamer’ (sacristie) van
de Sint Janskerk.

De vierschaar
Het benedenplein stond door middel van twee wandopeningen in verbinding met de
vierschaar, waar schout en schepenen tot aan het einde van de achttiende

140 Een herme van het bordes (1995).

eeuw recht spraken. De zittingen waren openbaar, zoals uit het Eerste Keurboek
(1488-1495) blijkt. Daarin komt de bepaling voor dat de aanwezigen alleen met
toestemming mochten spreken en beslist niet mochten schelden ‘... soe en moet

141 Het bordes (1995).
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nyement malcander qualic toespreken voir die vierscaer ...’ (Rollin, Rechtsbronnen,
1917, 117).
De rechthoekige ruimte die met een gekoofd plafond is overdekt, heeft een
wandopbouw van gecanneleerde pilasters die een kroonlijst dragen. Het deurstuk in
de kamer zinspeelt met zijn natuurstenen reliëfwerk, de donder en bliksem van Jupiter
voorstellend, op het schrikwekkende karakter van de gerechtelijke vonnissen. De
zes glas-in-lood panelen die Louis Smeets in 1957 voor de drie vensters maakte en
die voorstellingen bevatten uit de geschiedenis van Gouda, voegen door de speelse
stijl iets vrolijks toe aan deze plechtige historische rechtzaal. Het benedenplein
fungeerde bij rechtzittingen als publieke tribune. Het publiek kon de zitting door een
metalen hekwerk volgen, maar mocht geen lawaai

143 De deur met bovenstuk in de vierschaar (1996).

maken ‘als men dingt’ (tijdens het proces), zoals de Ordonnantie van de Vierschaar
uit 1633 bepaalde (Ordonnantie 1633). Schout en schepenen hielden op drie vaste
dagen (maandag, woensdag en vrijdag) zitting om negen uur in de ochtend. De
beklaagde kon - tegen betaling - door de schout een ‘procureur’ (advocaat) toegewezen
krijgen, ‘maer is hij arm om Gods wille’ (pro Deo). De ordonnantie maakte ook nog
bekend dat een getrouwde vrouw niet kon procederen, tenzij in gezelschap van haar
echtgenoot. Niet alle stedelijk rechtspraak had in het stadhuis plaats. Er was ook een
gerechtelijke ommegang, poortpanding geheten, die nog in de achttiende eeuw bestond
als een jaarlijkse ommegang op maandag na Palmzondag door de baljuw en het
gerecht om recht te spreken voor het huis van de beklaagde (Lange van Wijngaerden,
Beschrijving, II, 1817, 212).
De Franse Revolutie en de daaruit voortgekomen Bataafse Omwenteling heeft aan
dit rechtssysteem een einde gemaakt. In 1811 werd het schepenrecht vervangen door
onafhankelijke rechtspraak.

Het bovenplein
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Aan het bovenplein lagen sinds de verbouwing door Hendrick Schut vier kamers.
De vier deuren zijn omlijst in gemarmerd hout en voorzien van dubbele voluten. De
vier gebeeldhouwde deurstukken of dessus-de-portes met allegorische voorstellingen
werden in 1693 gemaakt door de uit Amsterdam afkomstige Jan Gijselingh de Jonge.
De marmeren voorstellingen zijn allegorieën op de deugden van de stadsregering,
maar ze zijn zo ingewikkeld dat hun iconografische betekenis rond 1698 door een
stadhuisklerk werd opgetekend in een memorie. De volledige tekst van deze memorie
is in 1969 uitgegeven door J. Schouten en door hem

144 De vierschaar in het stadhuis in de tweede helft van de achttiende eeuw met de schout of officier
(A), de vier burgemeesters (a-d), de zeven schepenen, de beklaagde (10) met dienders en secretarissen.
Anonieme aquarel in het stedelijk museum Het Catharina Gasthuis.
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145 Het bovenplein in 1995.

146 Reliëf boven de deur naar de burgemeesterskamer (Eendracht).

147 Reliëf boven de deur naar het zijvertrek (Eerbiedwaardigheid).

148 Reliëf boven de deur van de schepenkamer (Gerechtigheid).

149 Reliëf boven de tweede deur naar de schepenkamer (Rechtspraak).

150 Reliëf boven de deur naar de vierschaar (Rechtspraak).
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151 Reliëf boven de tweede deur met een allegorie op de bescherming tegen verraad.

vergeleken met het bekende iconografische handboek Iconologia van Cesare Ripa
uit 1593, dat in 1644 in Nederlandse vertaling werd uitgebracht door Dirk Pers in
Amsterdam (Schouten, Marmerreliëfs, 1969). Kort samengevat komt de verklaring
op het volgende neer. Boven de burgemeesterskamer is een Romein afgebeeld met
een olijftak en een roedebundel als personificatie van de Eendracht. Het reliëf boven
het zijvertrek is de personificatie van de Eerbiedwaardigheid (Achtbaerheyt): een
zittende man met leeuwenhuid om de schouders, het attribuut van Mercurius, de
kerykeion, in de ene hand en in de andere een tak met amarantbloemen en een
banderol met het opschrift ‘Sic floret decoro decus’. Boven een van de twee van de
schepenkamer zit een vrouw met een scepter in de ene hand en een vlam in de andere.
Op de achtergrond staat de godin van het Recht, Themis, in een ronde tempel. De
zittende vrouw is de personificatie van de Gerechtigheid. Boven de andere deur van
deze kamer ligt een man die een hart en een door een slang omslingerde roede
vasthoudt. Voor hem liggen boeken op de grond en naast hem staat een adelaar. De
roede is het teken van de rechter, de slang duidt op voorzichtigheid, het hart is de
waarheid en de boeken zijn wetboeken. De adelaar verwijst naar de scherpe blik. De
liggende figuur verbeeldt dus de rechter.
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152 De burgemeesterskamer, later raadzaal en tegenwoordig trouwzaal (1995).

Overigens vergat de klerk hier de zon op de achtergrond te vermelden, de Sol Justitiae,
de zon van de gerechtigheid. De memorie uit omstreeks 1698 verklaart ook de twee
reliëfs van het benedenplein. Boven de deur naar de vierschaar is het onkreukbare
recht afgebeeld in de vorm van een zittende vrouw met de attributen van de
overheidsmacht (het zwaard) en van de rechtspraak (de weegschaal). Het andere
reliëf is een allegorie van de bescherming tegen verraad: een liggende mansfiguur
met een ooievaar die ter afwering van de verraderlijke aanvallen van de nachtuil een
takje van de plataan in de bek heeft. Dit laatste reliëf is rond 1840 verplaats naar de
nieuwe wand en bevindt zich nu boven de deur naar de toiletten.
Aan het bovenplein ligt rechts de kamer van de burgemeester, de vroegere
schepenkamer. De twee toegangen bestaan uit dubbele deuren, een binnenen een
buitendeur. Volgens de dienstdoende bode was deze dubbele afsluiting bedoeld om
het afluisteren van geheime besprekingen te bemoeilijken. De kamer van de
burgemeester bevat een schouw uit 1690, voorzien van gebeeldhouwde wangen en
een gesneden houten fries, waarboven een paneelschildering van J. Lingelbach tegen
de boezem is aangebracht. Aan het houten plafond hangt een kaarsenkroon in het
midden van een omlijst ovaal.

De trouwzaal
De voormalige burgemeesterskamer, de latere raadzaal, is sinds 1952 in gebruik als
trouwzaal. De raad vergadert sindsdien op zolder. De kamer werd in 1903 vergroot
met de beide voormalige burgemeestersvertrekken. Daarom doet zich nu de vreemde
situatie voor dat er twee stookplaatsen in de zaal zijn. Aan de oostzijde staat de geheel
in wit marmer uitgevoerde schouw met wangen die bezet zijn met acanthusbladeren
en daarboven bevindt zich een gebogen fronton met in het boogveld twee gekruiste
roedebundels, de symbolen van overheidsmacht. De boezem bevat een schilderij van
J.I de Roore uit 1743, waarop de Goudse Stedemaagd is voorgesteld met een
Riviergod aan haar voeten. De andere schouw heeft Ionische zuilen aan weerszijden
van de stookplaats en een boezem van gemarmerd hout, waarvan de Corinthische
pilasters afkomstig zijn uit het in 1925 afgebroken Proveniershuis.
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In deze zaal hangen sinds 1694 de wandtapijten met bosgezichten van David
Ruffelaer, die ze in 1642 voor de ‘middelkamer’ had vervaardigd. Het
Vroedschapsboek
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153 Willem Vroesenhuis in 1986.

154 De binnenplaats van het Willem Vroesenhuis in 1986.

vermeldt over het jaar 1642 het besluit dat de oude tapijten van de ‘middelcamer’
door nieuwe worden vervangen en uit het Kamerboek van hetzelfde jaar blijkt dat
de burgemeesters de opdracht voor de tapijten bespreken met David Ruffelaer
(Heukensfeldt, 1952, 72). De oude tapijten waren van de hand van Jan Ruffelaer, de
vader van David, die ze in 1599 had vervaardigd. De tapijten van David zijn, zoals
gezegd, in 1694 verplaatst naar de kamer van de burgemeesters, de huidige trouwzaal.
Bij de restauratie van deze zaal in 1886 werd het stucplafond verwijderd, zoals overal
in het stadhuis stucplafonds zijn verwijderd om ‘de schoone eikenhouten zoldering’
in het zicht te brengen (Gemeenteverslag van 1886, 42, van 1887, 45 en van 1888,
45).

Willem Vroesenhuis
Het Oudemannenhuis heet pas sinds 1952 Willem Vroesenhuys. Willem Vroesen
(1478-1561), de stichter ervan, was onder meer deken van het Sint Anthoniusgilde
en het Heilige Sacramentsgilde. De stichting dateert uit 1555 volgens de in 1572
opgestelde fundatiebrief. Hieruit blijkt dat de stichting aanvankelijk werd bestuurd
door drie vaders onder het toezicht van vier regenten.
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155 Het poortje van het Willem Vroesenhuis aan de Spieringstraat uit 1614 met het opschrift Spartam
Nacti, een verkorting van Spartam quam nactus es, orna (uit Ad Atticum van Cicero): tracht de taak
(Sparta) die u ten deel is gevallen waardig te vervullen.

In 1568 kon het huis van Willem Vroesen onderdak bieden aan dertien
alleenstaande mannen van boven de vijftig jaar. Het reglement schreef onder meer
absolute stilte voor bij de maaltijden en het gezamenlijke gebed na de maaltijden.
En bij processies moesten de oude mannen in gelid voor het huis staan totdat de stoet
voorbijgetrokken was. De oudjes mochten niet naar een herberg waar men wijn of
bier verkocht. Het huis werd om zeven uur 's avonds gesloten en om acht uur moest
iedereen naar bed - ‘een ygelijk zal gehouden weezen, ten 8. uuren des avonds te
bedde weezen, ende zal 't voorz. huis achter die tijd geen kost van vier ofte licht
hebben.’ Het reglement werd later bijgesteld, in 1683, 1686, 1792, 1847 en 1968.
Het reglement van 1686 werd op last van de regenten in de eetzaal opgehangen.
Sinds het begin van de achttiende eeuw nam het huis ook proveniers op, oude mannen
die zelf een plaats kochten.
De instelling betrok haar inkomsten uit schenkingen en fundaties van preuves of
proven (een toelage voor de verzorging van een inwoner) door welvarende burgers.
Na de Reformatie kreeg de instelling allerlei goederen en inkomsten uit de opgeheven
stadskloosters. Armoede heeft de instelling nooit gekend.
In 1829 woonden er drieëndertig kostkopers in het huis. Het personeel bestond uit
een binnenmoeder en drie dienstmeiden.
In verband met de Armenwet van 1854 (Staatsblad 100) moest worden bepaald
of het Oudemannenhuis een particuliere dan wel een stedelijke instelling was.
De wet onderscheidde verschillende categorieën ‘instellingen van weldadigheid’
en de stedelijke overheid heeft het Oudemannenhuis jarenlang onder druk gezet te
erkennen dat het een gemeentelijke instelling was. Pas door een uitspraak van de
Hoge Raad in 1862 werd de gemeenteraad gedwongen te erkennen dat het
Oudemannenhuis een particuliere instelling was.
Het Oudemannenhuis is in 1977 opgeheven en het gebouw in 1980 overgedragen
aan de gemeente, die het liet restaureren en verbouwen tot een appartementen-complex
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156 Plattegrond van de begane grond van het Oudemannenhuis uit 1901 (Willem Vroesen Archief
18).

157 Plattegrond van de eerste verdieping van het Oudemannenhuis uit 1901 (Willem Vroesen Archief
18).
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van dertien woningen en vijf eenkamerwoningen. De verbouwing werd uitgevoerd
door architectenbureau T. van Hoogevest te Amersfoort. De stichting Het Oude
Mannen Huis beheert het nagelaten kapitaal, dat bestemd is voor culturele doeleinden.
Het Willem Vroesenhuys bestaat uit drie vleugels om een binnenplaats die als tuin
is ingericht en waarin een mooie oude ceder staat. Het hoofdgebouw aan het Willem
Vroesenplein en de vleugel langs de Spieringstraat zijn witgepleisterd en voorzien
van hoge zadeldaken. Om redenen van decorum zijn de dakvlakken aan de buitenzijde
met blauwe pannen bedekt en die aan de kant van de binnenplaats met rode.
De stichting uit 1555 was gevestigd in het woonhuis van Willem Vroesen dat aan
de Molenwerf lag. Na enige bescheiden uitbreidingen in de tweede helft van de
zestiende eeuw werd in 1609 een begin gemaakt met de bouw van een groter tehuis
aan de Spieringstraat. Hiertoe werden een aantal huisjes aangekocht en vervolgens
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158 Plattegrond van het Willem Vroesenhuis na de inrichting tot appartementen in 1982 (André
Viersen).

159 De regentessen en regenten in de regentenkamer (1977). Van links naar rechts: mevrouw C.W.
Bezemer-van den Berge, C. Hupkes, mevrouw J.A.M. Bouwmeester-Faroux, G. Bouwmeester,
mevrouw C.M. Visser-Hupkes en A. Goedewaagen (foto Martin Droog).

gesloopt. De werkzaamheden eindigden in 1619 en staan beschreven in het Boeck
van de Timmeragie van het nieuwe gebouw van 't Oude Mannenhuys. Hieruit blijkt
de betrokkenheid van de stadstimmerman Claes Wiertzoon, de timmerman Frederick
Corneliszoon en de metselaars Cornelis Arienszoon en Ploon Arienszoon, de
glazenmakers Govert Henderijcszoon en Dirc Rut Janszoon, de verver Pieter die
Schilder en ten slotte de bekende steenhouwer en beeldhouwer Gregorius Cool.
Mogelijk was hij de uitvoerder van het beeldhouwwerk aan het poortje in de
Spieringstraat, waarboven het jaartal 1614 is aangebracht. Volgens de
geschiedsschrijfster van de stichting, Suzan van der Mark-Hoevers, had deze
bouwcampagne betrekking op de vleugel langs de Spieringstraat (Mark, Willem
Vroesen, 1992).
In 1623 werden twee oude huizen aan de kant van de Molenwerf afgebroken voor
de bouw van een nieuwe vleugel, het latere hoofdgebouw aan het Willem
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Vroesenplein. De derde, lage vleugel langs de waterloop werd later toegevoegd,
mogelijk in 1644.
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160 Molenwerf 30 (gesloopt in 1939).

Een grote verbouwing vond in 1831 plaats onder leiding van de stadsarchitect W.
van Bemmel. Hierbij kwam de huidige voorgevel aan het Willem Vroesenplein tot
stand. De gevels van het hoofdgebouw werden in 1888 met Portlandcement gepleisterd
en met silicaatverf afgewerkt. De voor- en achtergevel van de vleugel aan de
Spieringstraat werden bij die gelegenheid opnieuw geverfd. De zijgevel was voordien
ook al witgepleisterd, zoals uit de Wandelingen van J. Craandijk blijkt. ‘In dit
gesticht’, zo schreef dominee Craandijk, ‘welks vriendelijke witte zijgevel wij reeds
van onze bank uit het plantsoen hebben gezien, brengen eenige ouden van dagen
een’ kalmen levensavond door. 't Is ook inwendig vrolijk en gezellig. Ruime zalen
voor den maaltijd en voor het verkeer, een groote binnenplaats, als tuin aangelegd,
overvloed van licht, nette kamers, moeten 't hier een begeerlijk verblijf maken, voor
wie op zijn' ouden dag nog wat gezond van lichaam en ziel mag zijn (Craandijk,
Wandelingen, 1888, 39).
Tot het bezit van het Oude Mannenhuis behoorde ook het huis Molenwerf 30, dat
in 1939 in opdracht van het college van regenten van het Oude Mannenhuis werd
gesloopt en vervangen door het huidige huis naar ontwerp van architect G.A.C. Blok.
Op de schouderstukken van de topgevel van dit huis zijn dolfijnen gebeeldhouwd
en op de nok van het dak balanceert een stenen kat.

Wanthuis
In de oudste rentmeestersrekeningen uit 1356-1357 van Jan van Blois, heer van
Gouda, wordt melding gemaakt van een wanthuis of lakenhal. Het heeft aan de
zuidoostzijde van de Markt, de Oudelle geheten, gestaan tot 1361, in welk jaar het
door de stadsbrand werd vernietigd (Ibelings, Markt, 1996, 50).
De oudste keuren op de draperie dateren van 1391. Op grond hiervan is het
waarschijnlijk dat de lakennijverheid in Gouda pas aan het einde van de veertiende
eeuw enige omvang had gekregen. De stadskeuren stelden regels aan de kwaliteit
van het laken. Het was voornamelijk Engelse wol die de drapeniers tot laken lieten
verwerken. De wol werd gewassen en vervolgens geverfd (blauwzieden of
roodzieden). De Blauwstraat in Gouda herinnert nog aan deze techniek. Na het verven
werd de wol gekamd, gesponnen en geweven. Om het laken een viltachtig uiterlijk
te geven werd het gevold - met blote voeten gestampt na toevoeging van vollersaarde.
Hierna werden de lakens opgerekt en gedroogd op de ramen die in het midden van
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de veertiende eeuw aan de stadsrand stonden, aan de Raamweg en de Raamstraat
(de huidige Sint Anthoniestraat en Zeugstraat). De stedelijke keurmeesters, de
waardijns, voorzagen het laken na goedkeuring van een loden zegel. De wantsnijders
brachten het product op de markt.
Omstreeks 1399 werd een nieuwe lakenhal gebouwd die vermoedelijk stond aan
het Marktveld. De lakennijverheid loopt in de vijftiende eeuw terug. De Informacie
uit 1514 noemt niet meer dan elf of twaalf drapeniers in de stad.

Schuttersdoelen
Om in tijden van oorlog de stadsheer bij te kunnen staan, had elke stad een kleine
verdedigingsmacht in de vorm van broederschappen of gilden. In een
pachtovereenkomst uit 1390 (Rollin, Rechtsbronnen, 1917, 11) wordt melding
gemaakt van een ‘oude schuttersdoelen’ in Gouda. De huur betrof een grondstuk
‘dierre leyt tusschen der steghe, die men gaet voer der ouder scuttersdoelen ende ons
genadichs heren hof van Hollant...’. Het verhuurde grondstuk was bedoeld om ‘touwe
op te slaen ende sijn gaeren op te spinnen’. Dit was volgens Walvis de voetboogdoelen
van Sint Joris en lag bij de Doelenpoort, waar in zijn tijd, dus rond 1700, nog de
lijnbanen waren. Joan Blaeu noemde dit terrein op zijn stadsplattegrond uit 1648
‘Oude Doelen, nu Lijnbaan’.
De schutters bezaten een handvest van Jacoba van Beieren uit 1428, waarin staat
dat zij naast hun militaire oefeningen in het boogschieten ook religieuze plichten
vervulden. Ze waren rond 1455 honderd in getal. De schutters van het Sint Jorisgilde
kregen in 1514 een nieuw doelengebouw aan de Tiendeweg (Jonker, Schutters, 1981,
22).
Maar door de uitvinding van het buskruit werd de boog langzamerhand verdrongen
door de kolfbus en de haakbus die tot reorganisaties binnen de stedelijke schutterijen
aanleiding gaven. In 1527 werd de oude schutterij opgeheven en vervangen door
drie nieuwe, elk van tachtig schutters. Er kwamen twee kloverniersschutterijen en
één voetboogschutterij, en de stad nam zich voor
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een nieuw doelengebouw op te richten ter plaatse van het Pesthuis (Rollin,
Rechtsbronnen, 1917, 556 en 557). Het is niet bekend of dit plan ooit werd uitgevoerd,
maar het is wel bekend dat de dekens van het Kloveniers of Sint Sebastiaansgilde in
1504 een erf in de Vlamingstraat van de stad hadden gekregen om er een doelen te
laten bouwen (Walvis, Beschrijving, I, 1714, 150). Deze werd gebouwd op kosten
van het gilde, maar enige jaren later, in 1531, opgeëist door de stadsregering (Rollin,
Rechtsbronnen, 1917, 577). De kloveniers kregen in 1542 een octrooi van Karel V,
waarin het aantal schutters op driehonderd werd gesteld en hun schietoefeningen
werden geregeld: eens per maand een schietdag en verder aantreden op Sacramentsdag
en Sint Jansdag aan de Haven ‘met heurluyder harnas of leerenharten colderen ofte
geweer’ voor de processies (Walvis, Beschrijving, I, 1714, 151).
Het erf van de Kloveniersdoelen werd in 1594 door de stad verkocht (Walvis,
Beschrijving, 1714, 153). Het doelenterrein is nog te herkennen op de stadsplattegrond
uit de Civitates Orbis Terrarum van G. Braun en F. Hogenberg uit 1585. Op de
stadsplattegrond van Blaeu uit 1648 wordt naar de vroegere functie verwezen met
de woorden ‘eertijds nieuwe Colveniers doelen, nu thuynen’.
De in 1514 gebouwde Sint Jorisdoelen aan de Lange Tiendeweg werd in 1718-1722
verbouwd en in 1762-1774 vervangen door het huidige gebouw.

Parochieschool
De oudste school van Gouda moet de parochieschool van de Sint Janskerk zijn
geweest. Ze werd in 1366 genoemd in de plaatsaanduiding van een perceel ‘after die
kerck op die oestside van de scoel’ (Visser, Stadscentrum, 1996, 8). In 1391 werd
deze school vermeld in de opdracht van de stadsheer, Guy van Blois, aan de
schoolmeester om vier zangers voor de wekelijkse misviering ter ere van de Heilige
Geest in de parochiekerk te leveren. J.N. Scheltema, die deze veertiende-eeuwse
bron in 1879 noemde, nam aan dat het onderwijs in de middeleeuwen niet veel
betekende - ‘het volk werd dom en onkundig gehouden’ - en dat was volgens hem
te wijten aan ‘de heillooze invloed der geestelijkheid alhier op het onderwijs en de
verwaarloozing harentwege van alle kennis en beschaving bij het aankomend geslacht,
die tot de kerkhervorming der 16e eeuw te dezer stede grootendeels aanleiding gaven’.
De school werd in 1407 verplaatst naar de oostzijde van de Markt, het gedeelte
dat nog in de negentiende eeuw Regenboog heette. Uit het Verhuurboek (1390-1439)
is bekend dat de stad in 1407 meester Kestijn en twee ondermeesters aanstelde (Rollin,
Rechtsbronnen, 1917, 18 en 34). De school werd in 1453-1454 in steen herbouwd.
Het gebouw kreeg later de bestemming van Artilleriehuis en in de zeventiende eeuw
van Boterhuis.

Librije
De Librije, ontstaan uit de bibliotheek van de Sint Janskerk, is vanaf 1488 tot 1893
gevestigd geweest in de ruimte aan de zuidzijde van het koor van de Janskerk, boven
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de kerkvoogdenkamer, waar zich tegenwoordig het kerkarchief bevindt. Een post in
de kerkrekening van 1487 vermeldt een betaling om ‘de libery te timmeren ende te
decken’. Een jaar later worden posten vermeld voor schilderwerk en het aanbrengen
van de houten overwelving (Dolder, Janskerk, 1993, 43).
De bibliotheek ontwikkelde zich dankzij legaten en schenkingen tot een
omvangrijke stadsbibliotheek. Zo werd het boekenbezit in het midden van de zestiende
eeuw uitgebreid met de collecties van twee onderpastoors van de Sint Janskerk en
na de Reformatie met het boekenbezit van enkele Goudse kloosters, zoals dat van
de collatiebroeders en van de reguliere kanunniken van Stein. De bibliotheek was
sinds het begin van de zeventiende eeuw alleen toegankelijk voor houders van het
sleutelrecht. Een selecte groep personen kon tegen betaling een sleutel krijgen. De
collectie bestond toen nog in hoofdzaak uit werken op het gebied van de theologie,
kerkgeschiedenis, natuur- en geneeskunde. Helaas zijn kostbare werken verloren
gegaan, onder meer door het eigenzinnige optreden van de felle contra-remonstrant
Jacobus Sceperus, predikant en librijemeester. Deze meende de boekerij te moeten
zuiveren en verkocht een aantal belangrijke werken bij aucties in 1668 en 1669.
Onder het librijemeesterschap van Hieronymus van Beverningh, de latere
raadpensionaris, werd de Librije in 1649 verbouwd, waarbij de houten overwelving
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161 Het Tolhuis in 1937.

werd hersteld, en nieuwe kruisvensters met gebrandschilderd glas en een tegelvloer
bestaande uit blauwe en witte stenen werden aangebracht. Aan deze verbouwing
herinnert het gedenkbord uit 1650 dat nog in de Librije hangt. Hierop kalligrafeerde
Barent Struvell de namen van de opdrachtgevers van de restauratie (Aeternae
Memoriae ad loci ornatum & communem usum commoditatemque omnium quotquot
literas & bonam mentem amant. Bibliothecae collabescenti novam & decoram hanc
faciem induit aedituorum liberalitas curantibus & operam commodantibus): de arts
Martinus Bloncq, de predikant Jacob Sceperus, de rechtsgeleerde Hieronymus van
Beverningh, de apotheker Gerard Cincq en de predikant Joannes Heinsius.
Ignatius Walvis beschreef de stadsboekenzaal als een overwelfde ruimte met een
vloer van witte en blauwe marmeren platen en met boekenkasten langs de wanden
en in het midden een lessenaarkast, waarin twee stedenatlassen en een kistje met
brieven van beroemde geleerden werden bewaard.
In 1819 werd de bibliotheek beperkt toegankelijk voor het publiek. Kort daarna,
in 1821, werd ook een nieuwe toegang met trapopgang naar de bibliotheek gemaakt,
waardoor de bezoekers niet meer genoodzaakt waren de omweg door de kerk te
maken. Tussen 1843 en 1866 werd het boekenbezit sterk vergroot door de
librijemeester A.K. Kemper en in 1874 verscheen de gedrukte catalogus van Martinus
Nijhoff (Klein, Librije, 1984).
In 1893 is de boekerij - te zamen met het stadsarchief - overgebracht naar de
Gasthuiskerk aan de Oosthaven, vanwaar ze in 1967 verhuisde naar de in 1876
gebouwde Openbare Lagere School aan de Groeneweg (Kraats, Librije, 1943). In
1994 werd het stadsarchief met de bibliotheek overgebracht naar een ander
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162 De westgevel van het Tolhuis in 1954.

overbodig geworden schoolgebouw aan de Groeneweg nummer 30. De bibliotheek
wordt sindsdien beheerd door het stadsarchief (Catalogus Stadslibrije, 1959.
Geselschap, Catalogus Goudana, 1959).
Sinds de negentiende eeuw wordt de collectie regelmatig aangevuld. Zo is ze nog
in 1979 uitgebreid met de bibliotheek van de oud-katholieke parochie van Johannes
de Doper (Gijzen, Catalogus Sint Jan Baptist, 1991). Een interessante conclusie uit
het in 1976 verschenen proefschrift van W.A. Zuijderhoudt-Hulst was, dat er van de
middeleeuwse bibliotheek niet meer dan vijf werken bewaard zijn gebleven. Het
meeste werd later verkocht en het huidige boekenbezit is - op die vijf na - pas na de
middeleeuwen opgebouwd. De middeleeuwse bibliotheek bezat volgens de bewaard
gebleven catalogus uit het einde van de zestiende of het begin van de zeventiende
eeuw 207 werken (Zuijderhoudt, Librije, 1976).

Tolhuis
Nadat de grafelijke tol van Moordrecht naar Gouda was verplaatst, moest er een
tolhuis aan de monding van de Gouwe worden gebouwd. De tol werd mogelijk in
het begin van de veertiende eeuw naar Gouda overgebracht, maar in ieder geval vóór
1330. Vermoedelijk is het huidige Tolhuis op de kop van de Haven de opvolger van
een veertiende-eeuws bouwsel. Hier inde de tollenaar, die de tol van de landsheer
pachtte, de tolgelden van de passerende schippers. Na de Opstand zijn de Staten van
Holland in de rechten getreden van de grafelijkheid en dat verklaart de aanwezigheid
van twee gebeeldhouwde wapens van Holland in de gevels van het Tolhuis, het eerste
in de zuidgevel met het jaartal 1623 en het tweede boven de ingang in de westgevel
met het jaartal 1631.
Na de Bataafse Omwenteling werd de tol afgeschaft en het Tolhuis in 1837
verkocht. De koper was Gerhard van Warmelo, predikant bij de hervormde gemeente.
Het complex was tot 1987 als woning in gebruik, waarna het werd gekocht door het
schildersbedrijf Prevoo.
De ligging van het Tolhuis is subliem. Dat besef je pas goed in de grote kamer die
over de Haven uitkijkt. Vroeger, toen er nog geen verkeersweg tussen dit gebouw
en de Hollandsche IJssel liep, moet het uitzicht over de rivier even adembenemend
zijn geweest. Het Tolhuis is nu een deftig kantoor van een welvarende onderneming
en het gebouw ziet er erg gerestaureerd uit. De restauratie is dan ook bekroond met
de Restauratieprijs 1994 van het Nederlands Architectuurinstituut te Rotterdam. De
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gevels aan de noord- en westzijde zijn in de negentiende eeuw witgepleisterd,
waardoor ze mooi in het water spiegelen en tevens goed passen bij de witte gevels
van de Veerstal. Aan de rivierzijde ligt het Tolhuis tegen het Sluiswachterhuisje
aangedrukt. De gevels die uit het water van de Haven oprijzen zijn bij de laatste
restauratie rozerood geverfd.
Dankzij het onderzoek dat J.F. Dröge tijdens de restauratie van 1989-1990 heeft
verricht, kan de bouwgeschiedenis van dit complex in grote lijnen als volgt worden
gereconstrueerd (Dröge, Tolhuis, 1990). Het oudste muurwerk, vermoedelijk nog
van een volledig verdwenen vijftiende-eeuwse voorganger van het huidige gebouw,
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163 Plattegrond van het Tolhuis met aanduiding van de verschillende bouwperioden volgens J.F.
Dröge (André Viersen).

werd aangetroffen in de overwelfde kelder van bouwdeel A. Bouwdeel B bevat een
houtskelet en zou op grond daarvan ouder moeten zijn dan de zeventiende eeuw. Het
is vermoedelijk een uitbreiding uit de tijd van de vermogende bierbrouwer Dirk
Corneliszoon van Reynegom, die de tol in 1545 had gepacht, die ook nog belangrijke
functies bekleedde in het stadsbestuur, onder meer als schepen (1549-1551).
De bouwdelen A en C zijn zeer waarschijnlijk tot stand gekomen tijdens het
tollenaarsschap van Johan Gijsbertszoon Sas, die de verbouwing van 1631 liet
uitvoeren door de Goudse timmerman Leendert Harmanszoon. De onderkelderde
oostvleugel aan het water bestaat uit twee vertrekken met beschilderde moer- en
kinderbinten, op de begane grond en op de verdieping. De spantbenen van de kap
op dit bouwdeel zijn gezaagde krommers van eikenhout, die na het midden van de
zeventiende eeuw, toen het eikenhout in Holland verdrongen werd door grenenhout,
niet meer voorkomen. Het jaartal 1631 op de wapensteen boven de hoofdingang aan
de Westhaven 74 herinnert aan deze verbouwing. Het jaartal 1623 op de wapensteen
aan de zuidgevel zou kunnen wijzen op bouwactiviteiten ten tijde van tollenaar Pieter
Corneliszoon de Lange. In de westgevel van het bouwdeel D is een gedeelte bewaard
gebleven van de Veerstalpoort, waartegen het Tolhuis was aangebouwd. Een
uitwendig zichtbaar gebleven verdikking van de westgevel van deze rond 1900 geheel
vernieuwde vleugel markeert de plaats van de oude poort. De binnenplaats werd al
in de achttiende eeuw overdekt voor de aanleg van een nieuwe keuken. De jongste
toevoegingen uit de negentiende eeuw zijn de bouwdelen H, het bescheiden bouwseltje
achter het Sluiswachtershuisje en het kleine trappenhuisje aan de noordzijde. Het
kapje van dit laatste onderdeel is er pas bij de restauratie van 1990 opgezet door
architect Bob van Beek.

De stadskraan
In het Derde Keurboek (1560-1566) wordt de stadskraan genoemd in de Ordonnantie
van die Craen (Rollin, Rechtsbronnen, 1917, 405). In deze ordonnantie werden onder
meer de tarieven van het laden en lossen vastgesteld. De opbrengst van de kraan
werd in 1429 geschonken aan het Sint Catharina Gasthuis (Geselschap, Oud Archief,
1965, 120). In 1809 waren er plannen om de kraan te restaureren. Dit blijkt uit het
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uitgebreide bestek in het Verhuurboek over genoemd jaar voor een algeheel herstel,
een werk dat werd aangenomen door Ary Verschoor (Geselschap, Oud Archief, 27,
505, folio 34 recto). Het is niet bekend of dit werk ook is uitgevoerd. De kraan werd
in 1838 gesloopt (Geselschap, Gasthuizen, 1966, 50).
Wim Denslagen
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Woonhuizen
‘Gouda is, anders dan de meeste Hollandse steden en stadjes, arm aan interessante
gevels’, schreef de bekende Goudse geschiedschrijver J. Geselschap (Geselschap,
Huizen, 1974, 170). Het is maar wat je interessant noemt. Gouda mist op enkele
uitzonderingen na het weelderig vertoon van andere Hollandse steden, maar
woonhuizen ontlenen hun historisch belang niet alleen aan de gevelarchitectuur.
Achter de gevels gaan vaak oude, soms nog middeleeuwse huizen schuil. Gevels
worden over het algemeen vaker vernieuwd dan de indeling en de constructie.
Alleen de huizen Westhaven 65, Naaierstraat 6 en Molenwerf 9 hebben nog
middeleeuwse gevels, maar een reeks andere huizen verraden hun middeleeuwse
oorsprong door hun steile dak of door hun achtergevels die minder vaak zijn
vernieuwd dan de voorgevels. Veel werd door stadsbranden vernietigd, onder meer
in 1361 en 1438. De merendeels houten huizen met rieten daken vormden een
gemakkelijke prooi voor de vlammen. Vooral de brand op Sint Bartholomeusdag in
1438 moet desastreus zijn geweest. Guicciardini wist te melden dat ‘de stadt by nae
gheheel verbrande’ (Guicciardini, Beschrijvinghe, 1612, 218) en de
stadsgeschiedschrijver De Lange van Wijngaerden schreef dat ‘de geheele stad op
vijf huizen na’ in vlammen was opgegaan (Lange van Wijngaerden, Beschrijving,
1813, 76). Nog afgezien van de vraag of er echt maar vijf huizen bleven staan, is het
onduidelijk in hoeverre de verbrande huizen nog konden worden hersteld. Soms
konden constructieve onderdelen worden hergebruikt. Zo was er in Utrecht een huis
waarvan de dikke eikenhouten balklagen gewoon werden hergebruikt nadat de
verkoolde resten waren afgeschaafd (Steehouwer, Bouwgeschiedenis, 1992, 9).
Na de dood van Karel de Stoute in 1477 telde Gouda ongeveer 2800 ‘haertsteden’
(Enqueste 1494, 177-181), maar bij de Verponding van 1514 telde het stadsbestuur
nog maar 1526 huizen binnen de stadswallen (Informacie 1514, 372-386), waarvan
een groot aantal onbewoond was. Het aantal inwoners bedroeg toen ongeveer 10.000.
Ook al is het gebruik van de meeste huizen sterk veranderd, toch bevatten ze nog
allerlei resten van hun oorspronkelijke opzet. De meeste oude huizen waren tot ver
in de twintigste eeuw nog tamelijk goed bewaard gebleven, maar vanaf de jaren
zeventig zijn talloze oude interieurs grondig verbouwd, een gevolg van de sterk
gestegen welvaart. Voordien werd er over het algemeen minder ingrijpend verbouwd,
waarbij de hoofdconstructie meestal gespaard bleef.
Uit wat er nu nog is overgebleven kan dus geen compleet beeld meer worden
opgeroepen van de ontwikkeling van het Goudse woonhuis, maar het ontbrekende
kan worden aangevuld met wat het bouwhistorisch huizenonderzoek in andere
Hollandse steden heeft opgeleverd. Ook in Gouda wordt steeds vaker onderzoek
gedaan naar de geschiedenis van de woonhuisbouw, bijvoorbeeld tijdens de restauratie
van Wijdstraat 26 op de hoek van de Kerksteeg. Achter de gepleisterde gevel uit de
negentiende eeuw werd in 1980 een gotisch houtskelet ontdekt ‘waarvan niemand
wetenschap had, omdat dit skelet geheel weggetimmerd was’ (correspondentiearchief
van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg).
Dat Westhaven 65 een middeleeuws huis is, valt af te lezen aan de gevel van
geelrode baksteen met natuurstenen speklagen en het hoge ingangsportaal met
rondboog en de laatgotische kantprofielen. De gevel dateert uit omstreeks 1515 en
werd in de achttiende eeuw verbouwd, waarbij de trapgevel plaats maakte voor een
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ingezwenkte lijstgevel en nieuwe vensters werden geplaatst (Dröge, Westhaven 65,
1996. Mensert, Westhaven 65, 1997).
Aan de Naaierstraat 6 staat het huis dat Jan den Steenhouwer liet optrekken kort
na de stadsbrand van 1527. Het middenstuk, met het fries waarin de steenhouwer
aan het werk is, dateert nog uit deze tijd. Karakteristieke elementen van dit
laatgotische deel zijn de spitsbogen, blindnissen met traceringen, visblazen, driepassen
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164 Turfmarkt 120 (het hoge huis links) in 1962.

en de combinatie van gele baksteen met natuurstenen speklagen en hoekblokken.
Van de latere, zeventiende-eeuwse trapgevel - opgetrokken in rode Dordtse baksteen
toen de zolderverdieping werd verbouwd - bleef alleen de onderste trede bewaard.
In de negentiende eeuw kreeg Naaierstraat 6 een ingezwenkte top en werd het
toppilastertje ingekort. De gevel werd in 1973 gerestaureerd, waarbij de pui een
achttiende-eeuwse raamindeling kreeg, de verdieping kruiskozijnen en de top een
eleganter belijning (Meischke, Huizen, 1997, 333-337. Wielinga, Vier gekroonden,
1974).
Het huis Dubbele Buurt 4-6 heeft een gepleisterde voor- en achtergevel uit de
negentiende eeuw, maar aan de achterzijde bevindt zich een kelder die bij de
restauratie van 1997 een schat aan nieuwe gegevens opleverde. Hier kwam een
houtskelet met sporen van een houten gevel te voorschijn: een raamwerk van houten
staanders en liggers die tussen de bouwmuren waren ingeklemd. De
vakwerkconstructie van de kelderverdieping is door een jaarringenonderzoek
omstreeks 1500 gedateerd (De Vries, Dubbele Buurt, 1997).
Middeleeuwse huizen zijn te herkennen aan hun hoge kappen met een helling van
zestig graden, bijvoorbeeld het hoge, steile schilddak van Oosthaven 15, dat alleen
aan de achterkant zichtbaar is. De zolder was vaak bestemd voor opslag en het dak
kon dan onbeschoten blijven. Als het huis er een verdieping bij kreeg, dan werd de
oude kap gewoon opgevijzeld. Aan de Markt zijn nog verschillende van dergelijke
hoge daken bewaard gebleven, zoals bij Markt 5, 12, 18, 25, 26, 31, 68 en 70.
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165 Blauwstraat 16-17, 18-19, hoek Naaierstraat (1998).

Turfmarkt 120 is een mooi voorbeeld van een middeleeuws huis waarvan het
voorhuis geheel werd vernieuwd aan het einde van de achttiende of begin van de
negentiende eeuw. Vanaf de overzijde van het water is goed te zien dat - zoals vaker
gebeurde - alleen het voorste stuk van de zolderverdieping werd gewijzigd en een
dwarskap kreeg. Daarachter bleef de oude kap bewaard - met nokgording en nokstijlen
- die deel uitmaakt van de oorspronkelijke houtconstructie, hier vermoedelijk uit het
einde van de zestiende of begin van de zeventiende eeuw.
Bij de verbouwing tot kantoor van Lage Gouwe 2 in omstreeks 1870 werd de
voorgevel voorzien van een pleisterlaag met schijnvoegen en gegoten consoles met
bladmotieven. Het vijf vensters brede huis dateert volgens het monumentenregister
uit het derde kwart van de negentiende eeuw, maar de hoge kap doet een ouder huis
vermoeden. Bij de restauratie van 1975 werd inderdaad een middeleeuws houtskelet
aangetroffen (correspondentiearchief van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg.
MIP-Inventarisatie, 1991).
Ook het vooroverhellen van moderne gevels wijst op de aanwezigheid van een
oudere kern. Het zogenoemde ‘op vlucht bouwen’ beschermde de glas-in-lood-panelen
en de houten vensters tegen inwatering (Meischke, Huizen, 1997, 40-41). De gevels
van de al genoemde huizen Westhaven 65, Naaierstraat 6 en Dubbele Buurt 4-6 zijn
ook op vlucht gebouwd. Bij latere verbouwingen bleef de vlucht soms bewaard, zoals
te zien is bij onder meer Markt 69 of Hoge Gouwe 53-55. Het laatstgenoemde huis
dateert uit 1547 maar werd nog niet zo lang geleden geheel vernieuwd (mededeling
van André Viersen).
Achter- en zijgevels bevatten soms nog sporen uit de middeleeuwen. De voor- en
zijgevel van het huis Blauwstraat 16-19, op de hoek met de Naaierstraat, vertonen
de kenmerken van verschillende bouwperioden. Het pleisterwerk met schijnvoegen
van de gevels dateert uit de negentiende eeuw. Het hoge zadeldak evenwijdig aan
de Blauwstraat wordt aan weerszijden afgesloten door topgevels waarvan de aanzetten
van trappen van de oorspronkelijke, middeleeuwse trapgevels nog bewaard zijn
gebleven.
Bij de bouw van het blokje huizen Vest 158-166 werd gebruik gemaakt van een
stuk van de middeleeuwse stadsmuur met steunberen en al (Van den Berg, Graaft,
1994, 14. Nieuwsbrief Monumentenzorg en Archeologie, 1995, nummer 8). Het
gepleisterde huis op de hoek van de Lage Gouwe (nummer 136) en Lange
Groenendaal draagt in de zijgevel een steen met het jaartal 1644, maar het onderstuk
doet eerder denken aan de zestiende, of misschien zelfs vijftiende eeuw (mededeling
van André Viersen). In de achtergevel van Lage Gouwe 44-46 zijn, behalve een
tweelichtvenster, vlechtingen en topsierankers, ook middeleeuwse profileringen in
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ontlastingsboogjes bewaard gebleven. In de achtergevels van sommige huizen aan
de Markt zijn korfboogjes te zien, die ooit een middeleeuws venster hebben bekroond.
In enkele gevallen is het middeleeuwse houtskelet nog zichtbaar of weer zichtbaar
gemaakt door bewoners die van antiek houden. Het sleutelstuk met zijn profielen
geeft een zeker houvast bij de datering van korbeelstellen, in zoverre dat het gotische
peerkraalprofiel in ieder geval na ongeveer 1550 niet meer wordt toegepast (Meischke,
Huizen, 1997, 38). Middeleeuwse siermotieven bij uitstek, zoals
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166 Oosthaven 15: een voorbeeld van de immense middeleeuwse woonhuisdaken (1997).

rozetten en het peerkraalprofiel, zijn bijvoorbeeld te zien in Achter de Kerk 10. Van
dit omstreeks 1500 gedateerde houtskelet bleven, behalve op de begane grond, vrijwel
alle muurstijlen en korbelen bewaard. De sleutelstukken met peerkraalprofielen op
de eerste verdieping van Wijdstraat 25-27 maken een datering denkbaar aan het einde
van de vijftiende of begin van de zestiende eeuw (mededeling van André Viersen).
Ook het middeleeuwse houtskelet van Veerstal 10 is voorzien van een gotische
peerkraal. Van Lage Gouwe 76-78 zijn niet alleen fragmenten van het houtskelet
zichtbaar, waaronder sleutelstukken met een peerkraalprofiel en met een jonger
ojiefprofiel, maar tevens het gewelfje dat de schouw van de verdieping ondersteunt.
Zo'n ‘stenen wulfsel’ is ook te zien in het huis Turfmarkt 85.
Niet alleen aan de Markt, de Haven, de Gouwe, de Turfmarkt of Achter de Kerk,
in de Wijdstraat, de Dubbele Buurt, de Kerksteeg en de Naaierstraat maar verspreid
door de hele stad is de geschiedenis van de Goudse woonhuizen terug te vinden.
Bouwsporen zijn dankbare aanknopingspunten voor historisch onderzoek en dienen
bovendien als voorbeeld om het ontbrekende te kunnen terugbrengen, zoals bij Lage
Gouwe 28 waar het houtskelet werd gecompleteerd met verschillende sleutelstukken
naar de in het huis nog aanwezige voorbeelden met peerkraalprofiel en kroonlijst
(correspondentiearchief van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg).

Het stadsbeeld
In het oudste deel van de stad kenden de grachten slechts aan één zijde een kade met
bebouwing, aan de andere kant van het ‘waterscap’ stonden de achterhuizen - vaak
met een bedrijfsfunctie - op het erf van de parallelstraat. Dit is nu nog te zien in
bijvoorbeeld de Zeugstraat, de Peperstraat en de Spieringstraat.
Dit straatbeeld was zo karakteristiek voor Gouda dat daar waar aan twee kanten
huizen staan, gesproken werd over de ‘Dubbele Buurt’ zoals aan de Haven, de
Groeneweg, het Raam en een deel van de Spieringstraat. Over het belang van de
waterlopen schreef Guicciardini: ‘alwaer niet een huys is oft het can voor oft achter
aen het doorloopende water gheraecken, hebbende alle getyden versch, klaer ende
schoon water’ (Guicciardini, Beschrijvinghe, 1612, 218). Het grachtenwater was niet
alleen belangrijk voor de huishoudens, maar ook voor de brouwerijen en blekerijen.
Talloos zijn de Goudse keuren die proberen de stadsgrachten en zijlen te vrijwaren
van allerhande vuilnis, mest, as en andere rommel. ‘Slic of vulnes’ mocht op een
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hoop worden verzameld, maar moest dan binnen acht dagen - later dertien - naar de
stortplaats buiten de stad worden gebracht. De ‘stillen’ en ‘privaten’ op het erf
mochten niet direct in grachtenwater lozen. Ook voor het

Wim Denslagen, Gouda

237
bedrijfsafval bestonden voorschriften. Zo moesten de vollers uit de Naaierstraat hun
vuile water opvangen in tonnen en daarna afvoeren. In 1507 bepaalde een keur dat
er geen zand gestrooid mocht worden op ‘de vloeren of upte cameren’. Het
stadsbestuur vreesde dat de waterwegen door het schoonvegen van de huizen te
ondiep voor de schepen zouden worden. En de scheepvaart was eeuwenlang de
snelste, goedkoopste en gemakkelijkste wijze van vervoer.
Hier en daar stonden boerderijen in de stad. De ankerbalk in Peperstraat 130 is
daar mogelijk nog een overblijfsel van (Mensert, Westhaven 65, 1997, 6). De laatst
overgebleven stadsboerderij, aan de Groeneweg 79, bleef tot in het begin van de
twintigste eeuw in bedrijf. Buiten de stadsmuren stonden ook kleine woningen, waar
vooral blekers en hoveniers woonden en werkten. ‘Buitentimmeren’ werd weliswaar
gedoogd, maar in geval van oorlogsdreiging werden al die opstallen afgebroken.
Aanvankelijk woonde de Goudse elite bij voorkeur in de Peperstraat en de
Spieringstraat. Vanaf de zeventiende eeuw kochten veel aanzienlijke burgers naast
elkaar liggende huizen aan de Haven om ze samen te voegen tot grote, voorname
huizen (Dolder, De Haven, 1991, 13). Arme inwoners woonden meestal in ‘cameren’,
zeer kleine huizen die vooral op achtererven werden gebouwd. In stegen en sloppen
verrezen vaak rijtjes van deze eenkamerwoningen. In 1351 werden al steeghuizen
vermeld tussen de Zeugstraat en het Vogelenzang. De allerarmsten zwierven op straat
en sliepen in de bogen van de stadsmuur.

De oudste huizen
De oudste huizen zijn afgeleid van de boerderijbouw en daarover is meer bekend
geworden door de ontdekking in 1996 van een twaalfde-eeuwse boerderij in de
Oostpolder. Volgens het opgravingsverslag van R.S. Kok was de boerderij geheel
opgetrokken uit hout, dat in het veen uitstekend bewaard bleef. Het grondplan van
de boerderij was enigszins bootvormig met een lengte van achttien meter en een
grootste breedte van elf meter. De constructie bestond uit twee rijen van zeven
dakdragende palen, de binnenstijlen. De stijlen waren in de dwarsrichting met elkaar
verbonden en vormden zo een gebint. Hierdoor ontstond een driebeukige plattegrond
met een middenbeuk van bijna zeven meter breed. Op ongeveer anderhalve meter
van de binnenstijlen stonden de buitenstijlen, die de begrenzing vormden van de
zijbeuken. De wanden waren gemaakt van vlechtwerk en hadden geen dragende
functie. Dit driebeukige, enigszins bootvormige boerderijtype is in verschillende
laatmiddeleeuwse nederzettingen aangetroffen. Bij de bouw was rekening gehouden
met de drassige ondergrond, want alle dragende palen waren voorzien van een
vlakgekapte onderzijde en gefundeerd op een laag spaanders of plantaardig materiaal.
Bovendien waren de binnenstijlen voorzien van schoorpalen. Om te voorkomen dat
de schoren zouden wegzakken, waren ze op ingenieuze wijze in de bodem verankerd,
een constructie die in Nederland niet eerder bij opgravingen werd aangetroffen.
De boerderij is van het zogenaamde woonstaltype, dat onderdak bood aan zowel
mens als dier. In de stal was plaats voor acht runderen, die op houten vlonders stonden
zodat ze niet wegzakten in het veen. Om dezelfde reden was het erf buiten de
stalingang verstevigd met vlechtwerkmatten en takken. In het woongedeelte lag een
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kleivloer en moet ook de haard hebben gelegen. Het middengedeelte was
waarschijnlijk in gebruik als werkruimte. Het is ook denkbaar dat zich boven dit
gedeelte een zolder heeft bevonden. De ingang van de boerderij lag in het midden
van de oostelijke lange wand. Een uitbouw aan de oostwand diende zeer waarschijnlijk
als varkenshok. Naast veeteelt werd ook akkerbouw bedreven, zoals de resten van
verschillende graansoorten en andere cultuurgewassen aantonen. Het verbouwen van
graan op veen was kort na het begin van de ontginningen nog mogelijk. Daardoor
kan de boerderij als ontginningshoeve worden getypeerd (Kok, Wonen op het veen,
1999).
De vroegste huizen in het latere stadsgebied lagen in de buurt van de burcht en
aan de Haven. De percelen aan de westzijde van de Haven waren ongeveer drie
roeden breed (omstreeks 11,50 meter) en twaalf roeden diep (circa 45 meter). Een
van de laatst uitgegeven erven was dat waarop tegenwoordig Westhaven 64 en
Westhaven 65 staan. Op het zuidelijke deel van het erf leidde een pad naar de
achterliggende Peperstraat, aan de noordzijde lag een slootje. In de tweede helft van
de dertiende eeuw werd hierop een houten huis gebouwd waarmee het proces van
bebouwing en splitsing in gang werd gezet. In het laatste kwart van de
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vijftiende eeuw werd achter het dan aanwezige huis een brouwerij opgetrokken en
verrezen twee kamerwoningen op het achtererf aan de Peperstraat. Het voorste deel
van het straatje verdween omstreeks 1515, toen Westhaven 65 werd verbouwd. Goed
veertig jaar later waren beide kamerwoningen apart verkocht. Aan het einde van de
zestiende eeuw groeide de zijkamer uit tot een zelfstandig woonhuis, Westhaven 64,
dat na demping van de zijl zijn huidige breedte kreeg. Daarmee werd de gehele
breedte van het perceel volbouwd (Dröge, Westhaven 65, 1996. Mensert, Westhaven
65, 1997).
In de veertiende eeuw stonden de huizen aan de Gouwe nog dichtbij het water.
Zo ook de twee afzonderlijke woonhuizen annex werkplaatsen die aan Hoge Gouwe
93 voorafgingen. In de vijftiende eeuw werd het drassige voorterrein opgehoogd en
geschikt gemaakt voor bebouwing. Hier werden vervolgens twee voorhuizen gebouwd.
Nadat de voor- en achterhuizen waren samengetrokken ontstonden in de zestiende
eeuw huizen van ongeveer twintig meter diepte. Op het achterterrein, dat doorloopt
tot het Raam, stonden twee brouwerijen ter hoogte van het linker, bredere pand.
Uiteindelijk werden beide panden in 1671 samengevoegd tot een ‘herenhuis met
oofttuin’ (Nieuwveld, Hoge Gouwe 93, 1991).
De ontwikkeling van de huizen in de Keizerstraat is beschreven naar aanleiding
van opgravingen in 1993 ter hoogte van de nummers 69-73 (Sprokholt, Keizerstraat,
1994). De oudste bebouwing, uit omstreeks 1340, werd gevormd door vrijstaande
houten huizen die meer dan vijftien meter vanaf de huidige straat stonden. In de
vijftiende eeuw werd een breed houten huis gesplitst in twee smallere zelfstandige
woningen, wat in die tijd regelmatig gebeurde, zoals ook Naaierstraat 6 en 7 te zien
gaven (Van den Berg, Woonhuis Keizerstraat, 1994, 88. Meischke, Huizen, 1997,
334). Een smal huis, dat later nog naar achteren is uitgebreid, werd in de eerste helft
van de zestiende eeuw ingekort en kreeg toen een apart achterhuis. Er werd een
verdieping toegevoegd waarna het huis twee bouwlagen en een kap telde. De nieuwe
gevel die daarbij moest worden opgetrokken, betekende een stap in de richting van
de vorming van een straatwand.

Houten huizen
Op den duur ontstonden straten met aaneengesloten bebouwing en vrijstaande huizen
waren er op den duur nauwelijks meer. Op de vogelvluchtkaart van Braun en
Hogenberg uit 1585 is goed te zien dat deze verdichting van de bebouwing aan het
einde van de zestiende eeuw al vergevorderd was. Op deze kaart is ook goed de
‘verstening’ van de stad te zien, het proces waarbij steeds meer onderdelen van het
oorspronkelijk houten huis in harde, minder brandbare materialen worden uitgevoerd.
Het riet of stro van de daken werd vervangen door daktegels of leien. De houten
wanden werden vervangen door baksteen, met uitzondering van de voorgevel die
nog lang van hout bleef. Op de kaart is ook te zien dat de oude huisvorm van één
bouwlaag met kap nog wel bestaat, maar dat daarnaast de verdieping in 1585
gemeengoed is geworden.
De ontwikkeling van het woonhuis is in Gouda nog moeilijk te reconstrueren,
maar het algemene beeld is bekend: de oudste stadshuizen zijn ontwikkeld uit de
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boerderijbouw (Bollen, Woonhuis, 1992. Van den Berg, Woonhuis Keizerstraat,
1994. Meischke, Huizen, 1997). In zijn eenvoudigste vorm bestond het oudste huis
uit de rechthoekige ruimte binnen twee reeksen houten staanders die door horizontale
balken aan elkaar zijn gekoppeld. Op deze gebinten stonden de jukken die het schuine
dak vormden. Op de grond, in het midden van de zaal, werd het open vuur gestookt.
Dit type huis werd nog tot in de zestiende eeuw gebouwd. Maar in de tweede helft
van de veertiende eeuw verrezen de eerste huizen waar het vuur was verplaatst naar
de zijwand of achtergevel en waarin een schoorsteen de rook naar buiten voerde.
Daarmee ontstond ook de mogelijkheid om verdiepingen te bouwen. Het houtskelet
bleef tot in de zestiende eeuw gangbaar en werd in de loop van die eeuw verdrongen
door dragende muren van baksteen. Veel daken waren al in de vijftiende eeuw van
gebakken tegels voorzien en de voorgevels werden het eerst versteend, waarbij de
bakstenen muur met ankers werd vastgezet aan het houtskelet. De binnenruimte
raakte gaandeweg onderverdeeld in verschillende vertrekken en als er meer ruimte
nodig was dan kon het huis alleen aan de achterzijde worden uitgebreid.
In de dertiende eeuw werden de eerste grote stukken land opgesplitst in kleinere
percelen. Daarbij gold als minimum een erf van één roede ofwel twaalf voet, dat is
ongeveer 3,76 meter. Dit is in het hele land een gangbare maat voor de
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kleinste huiserven (Meischke, Gotische bouwtraditie, 1988, 209). Bredere erven
mochten in allerlei denkbare varianten worden gesplitst, zolang de minimale
afmetingen maar werden gerespecteerd. Als de zijkamer van het acht meter brede
Westhaven 65 een zelfstandige woning wordt, is daar ook niet veel meer dan de
minimale ruimte beschikbaar. Naaierstraat 6 en Zeugstraat 66 zijn twee van de talloze
voorbeelden in Gouda van een ‘minimumwoning’. Het erf van Hoge Gouwe 93 was
oorspronkelijk bebouwd met een huis van ongeveer zes meter breed en een smalle
woning van ongeveer 4,50 meter. In een keur uit 1495 wordt vermeld dat een erf dat
breder is dan achttien voet - circa 5,64 meter - in Gouda doorgaat voor ‘een groot
erf’ (Rollin, Rechtsbronnen, 1917, 494). Het 5,65 meter brede Turfmarkt 120 wordt
door de architect Jan den Ouden met reden aangeduid als ‘een gegoede
koopmanswoning uit de zestiende eeuw’ (Goudse Post, 25 oktober 1995).
De percelen mochten niet over de volledige breedte worden bebouwd zolang het
huis een dak van stro of riet had. Keuren schreven aan weerszijden van het huis een
onbebouwde strook voor, de zogenoemde ‘osendrop’ of druipstrook. Deze ruimte
was bestemd voor de afvoer van het regenwater dat van het overstekende dak afdroop
en dat zo op het eigen erf werd opgevangen. In Zuid-Holland was een osendrop van
ongeveer een voet gangbaar, wat betekent dat er toch al gauw ruim zestig centimeter
minder overbleef voor het huis (Bollen, Woonhuis, 1992, 53. Van den Berg, Woonhuis
Keizerstraat, 1994, 78. Meischke, Huizen, 1997, 12).
Bij het houten huis ging daar aan beide kanten nog circa tien centimeter van af
voor de wanden. De binnenruimte van stenen huizen was nog smaller, omdat de
muren meestal anderhalve steen tot twee stenen dik waren, ongeveer vijfenveertig
tot zestig centimeter (Meischke, Gotische bouwtraditie, 1988, 241). Door muren te
combineren met een hard dak kon de beschikbare ruimte optimaal worden benut,
want de druipstrook verviel omdat het hemelwater werd opgevangen in de zakgoot.
De muren werden tegen de erfgrens opgetrokken of als ‘gemene muur’ gezamenlijk
met de buurman daarop gezet.
De osendrop diende niet alleen om het regenwater weg te laten voeren naar het
achtererf of naar de straat, maar functioneerde ook als ontsluiting van het achtererf.
Tijdens het proces van verstedelijking verdwenen dit soort onbebouwde ruimtes.
Vaak werden ze opgeslokt door het nieuwe, bredere huis, maar soms bleven ze
bewaard als een poortje - zoals bij De Moriaan, Westhaven 29 - of in een nieuwe
gedaante als steeg. Mogelijk is zo de steeg naast Keizerstraat 88 ontstaan (Van den
Berg, Woonhuis Keizerstraat, 1994, 82).

Fundering
De slappe bodem in Gouda vraagt om de nodige voorzorgsmaatregelen bij de bouw
van een huis. Al bij de twaalfde-eeuwse ontginningshoeve in de Oostpolder werd
het draagvermogen van de grond verbeterd, en ook in de eeuwen daarna bleef dat
noodzakelijk. Bij opgravingen ter plaatse van Keizerstraat 2 - het poortgebouw van
de voormalige remonstrantse kerk - bleek het erf in de veertiende eeuw bouwrijp te
zijn gemaakt met behulp van riet, takjes, houtspaanders en afval (Akkerman,
Keizerstraat 2, 1991, 30). Ook werd alleen ter plaatse van funderingsmuren het
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draagvlak verbeterd. Bij Keizerstraat 2 werd een muurtje opgegraven uit het begin
van de vijftiende eeuw dat rustte op ongeglazuurde tegels. Gebruikelijker was een
onderlaag van slieten, lange en smalle stammetjes, zoals bij Keizerstraat 69-73
gevonden werd onder een veertiende-eeuwse funderingsmuur. Bij de bouw van een
nieuw houten huis op deze plaats in de eerste helft van de vijftiende eeuw, werd deze
muur opnieuw gebruikt. Omdat hij op sommige plekken was verzakt, werd de
fundering verbreed om meer draagoppervlak te krijgen en op verschillende punten
versterkt met takken. Bij een nieuw te metselen bouwmuur werden versnijdingen
toegepast, dat wil zeggen dat het bakstenen muurwerk naar boven toe smaller werd
(Van den Berg, Woonhuis Keizerstraat, 1994, 85).
Het houten huis met zacht dak is licht genoeg om ook zonder bakstenen
funderingsmuren stevig te kunnen blijven staan. In eerste aanleg - zoals de eerder
genoemde boerderij in de Oostpolder illustreert - stonden de stijlen van het houtskelet
op poeren van baksteen. Ook de gebintstijlen van het eerste houten huis ter plekke
van Westhaven 65, uit de tweede helft van de dertiende eeuw, stonden op stenen
poeren in de klei. Opmerkelijk is dat hier ook al stenen muren werden gemetseld in
de kleilaag. Dit was niet zozeer noodzakelijk om de wanden te steunen, maar op deze
manier ontstond betrekkelijk eenvoudig een kelderruimte (Mensert, Westhaven 65,
1997).
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167 Achter de Kerk 10: detail houtskelet (1968).

Hoge Gouwe 93 werd in de veertiende eeuw gebouwd op de stroomrug van de
Gouwe. Deze strook bestaat uit ongeveer tien meter van klei- en veenlagen op de
zandondergrond. Door de inklinking van het veen traden ongelijke zettingen van de
funderingen op, die soms tot gevaarlijke verzakkingen leidden. Het probleem was
algemeen bekend en werd gezien als een onvermijdelijk kwaad (Nieuwveld, Hoge
Gouwe 93, 1991, 14). De kleilagen, die voor een redelijk gelijkmatige verdeling van
de belasting zorgen, zijn hier een meter of meer dik en daarmee redelijk betrouwbaar
voor niet al te zware gebouwen. Hoge Gouwe 93 werd gefundeerd op staal, dat wil
zeggen op een vaste ondergrond zonder gebruikmaking van palen, op bakstenen
muurtjes die hier rusten op de één na bovenste kleilaag van een meter.
Pas later, toen de baksteenbouw algemeen was geworden en de huizen hoger,
werden zwaardere funderingen noodzakelijk. Toch komt de bakstenen fundering al
in de veertiende eeuw voor onder houten huizen. Een verklaring hiervoor zou kunnen
zijn dat er in de omgeving van Gouda een aantal steenbakkerijen lagen, waardoor
baksteen gemakkelijk en relatief goedkoop te verkrijgen was. De nadelen van een
fundering op poeren zullen ook een rol hebben gespeeld, want daarbij was een
verzakking altijd dramatischer. Baksteen is door de wijze van overlappend stapelen
beter geschikt om verzakkingen op te vangen over een grotere oppervlakte (Van den
Berg, Woonhuis Keizerstraat, 1994, 81, 88). Indien nodig werd de draagconstructie
nog versterkt door bijvoorbeeld versnijdingen en slieten. De zware zestiende-eeuwse
funderingsmuur van Keizerstraat 2 rust op eiken balken. In Westhaven 65 is gebruik
gemaakt van versnijdingen en een balkrooster. In Gouda was het funderen ‘op kleef’
gangbaar, waarbij de muur rust op het dragend vermogen van de ondergrond. Wel
werden ook palen toegepast als versterking, zoals bij Westhaven 65.
Het inklinken van de grond heeft ook gevolgen gehad voor het vloerniveau. De
oorspronkelijke begane grondvloer van bijvoorbeeld Hoge Gouwe 93 lag
oorspronkelijk zeker een meter boven het niveau van de rivier. Door het wegzakken
moest er regelmatig worden opgehoogd. Aanvankelijk gebeurde dat met leem en
zand, later ook met puin. Als de gewenste hoogte was bereikt werd de laag
geëgaliseerd met zand waarop weer een nieuwe (plavuizen) vloer kwam te liggen.
Bij de restauratie van Naaierstraat 6 in 1972 werd ongeveer dertig centimeter onder
het tegenwoordige niveau de oorspronkelijke plavuizenvloer aangetroffen (Wielinga,
Vier gekroonden, 1974, 153). Bij een kleine opgraving ter plekke van Achter de
Vismarkt 23 werden verschillende vloertjes teruggevonden van eenvoudige huizen
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en werkplaatsen uit de zestiende tot en met de achttiende eeuw (Van Dam, Achter
de Vismarkt, 1990).

Van houtskelet naar balkdragende muren
Het principe van een houtskelet is dat het geheel op zichzelf staat, in die zin dat de
wanden niets anders zijn dan bekleding van de constructie. Het houtskelet draagt
verder nog de dakbedekking en de houten planken van de vloeren. De oudste huizen
hadden vlechtwerkwanden van (geleemde) twijgen of riet. De wanden konden ook
met planken worden gepotdekseld. Karakteristiek voor een vakwerkconstructie is
dat de ruimte tussen de stijlen wordt dichtgezet. Dragende muren van bakstenen
huizen moesten twee stenen dik zijn, ongeveer veertig centimeter. Bij de combinatie
van een houtskelet met bakstenen wanden, konden de muren natuurlijk dunner zijn.
De muur werd als een bekleding met ankers aan de houtconstructie bevestigd. De
toepassing van bakstenen muren tegen het houtskelet werd sterk bevorderd door de
introductie van kleinere baksteenformaten. En hierdoor nam de verstening toe.
Het houtskelet is, vooral in het westen van het land, tot ver in de zestiende eeuw
toegepast. Hier en daar kwam het nog in de zeventiende eeuw voor, ook in Gouda.
Voorbeelden hiervan zijn Oosthaven 14 (Glaudemans, Oosthaven 14, 1996, 3) en
het in oktober 1959 gesloopte huis Oosthaven 35 op de hoek van de Lange
Noodgodsstraat (Rijksdienst voor de Monumentenzorg, opmetingstekening 1959).
Ook gesloopt, maar wel in tekening gedocumenteerd, is een in oorsprong
zestiende-eeuws huis aan de Nieuwstraat, waarvan de hoofdbalklaag boven de begane
grond op korbeelstellen steunde. Op de verdieping was een volledig houtskelet
aanwezig. Hier vervulde de muur dus wel een dragende functie.
Een interessant voorbeeld van een laatmiddeleeuws houtskelet bevindt zich in het
huis Dubbele Buurt 4-6. Voorafgaand aan de restauratie daarvan werd een
bouwhistorisch onderzoek verricht in de kelder en op de begane grond. Achter
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168 Nieuwstraat: reconstructietekening zestiende-eeuwse toestand: plattegronden begane grond en
verdieping (1972).

de op vlucht gebouwde voorgevel bleek het houtskelet deels nog intact. Van de
oorspronkelijke drie gebinten zijn nog twee muurstijlen aanwezig, een van de
moerbalken - ondersteund door een console - is van recenter datum en alle korbelen
zijn verdwenen. De sleutelstukken waren versierd met een peerkraalprofiel, maar dit
gotische profiel - een bolle kraalvorm met een neuslijstje - is later weggehakt. Wel
bleven de rozetjes aan de zijkant van enkele sleutelstukken bewaard. Zeer bijzonder
is de achtergevel van de kelderverdieping waar een deel van de oorspronkelijke
houten vakwerkgevel bewaard bleef. De grotendeels vergane onderplaat is bij de
recente restauratie vervangen door een natuurstenen exemplaar. De vakken van het
eikenhouten raamwerk zijn gevuld met metselwerk, glas en een deur. Met behulp
van dendrochronologisch onderzoek werd vastgesteld dat het hout van een van deze
oorspronkelijke stijlen was gekapt ‘in de winter van 1498 op 1499’ (De Vries, Dubbele
Buurt 4-6, 1997).
Een volledig gebint met gotische sleutelstukken, zoals het huis Molenwerf 9 nog
bezit, is zeldzaam. Van de meeste middeleeuwse houtskeletten in Gouda zijn slechts
onderdelen bewaard gebleven. Vooral in de smallere woonhuizen werden muurstijlen
en korbelen nogal eens als obstakels ervaren, zeker op de intensief gebruikte begane
grond. Veel houtconstructies zijn door latere betimmeringen aan het oog onttrokken
en worden dan bij verbouwingen of restauraties ontdekt, bijvoorbeeld aan de Lage
Gouwe 76-78 en Cappenersteeg 10.
Zuid-Holland kende tussen 1450 en 1550 het zogenoemde ‘verdiepinghoutskelet’.
Daarbij werd de balklaag boven de begane grond opgelegd in de zijmuren en
ondersteund door consoles. ‘Hinderlijke’ elementen, zoals muurstijlen en korbelen
zijn pas terug te vinden op de verdiepingen (Meischke, Huizen, 1997, 36).
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Opmerkelijk zijn de Goudse voorbeelden van een minder gangbaar type, waarbij
gebinten worden afgewisseld met balken die in de muur zijn opgelegd. Bij de bouw
van Naaierstraat 6 kreeg de begane grond een afwisseling van moerbalken op
zandstenen consoles en volledige gebinten. Op de verdieping werd een volledig
houtskelet toegepast (Meischke, Huizen, 1997, 336). Het brede huis Raam 17-19
werd in het begin van de zeventiende eeuw gebouwd volgens een alternerend systeem,
waarbij de enkelvoudige grenen balklaag werd afgewisseld met een houtskelet
bestaande uit muurstijlen, vloerbalken en korbelen (Glaudemans, Raam 17-19, 1997).
In Zeugstraat 66 werden de gebinten afgewisseld met twee tussenbalken
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op de bouwmuur. Later verdwenen de muurstijlen en korbelen. De korbeelstellen
werden eerst omgevormd tot kleinere consoles en later helemaal weggehakt (Verwey,
Zeugstraat 66, 1996). In het belendende huis Zeugstraat 68-70, op de hoek van de
Speldenmakerssteeg, wisselen zwaardere en lichtere balken elkaar af, waarbij nog
sporen aanwezig zijn van muurstijlen, korbelen en sleutelstukken (Glaudemans,
Zeugstraat 68-70, 1996).
Uiteindelijk maakte het houtskelet ook in het westen van het land plaats voor
balkdragende muren. Deze ontwikkeling raakte omstreeks 1600 in een
stroomversnelling doordat er een gebrek aan eikenhout ontstond. De lichtere balken
van grenenhout werden op kortere afstand van elkaar in de zijmuren opgelegd en
kregen extra steun van consoles. Treffend is wellicht dat het huis in de Naaierstraat
in het midden van de zeventiende eeuw - een goed eeuw na de bouw - volledig werd
uitgerust met enkelvoudige balklagen (Meischke, Houtskelethuizen, 1994. Jehee,
Balklagen, 1996).

‘Die tymmeren of decken willen’
Voor de bouw van de middeleeuwse woonhuizen werd zo veel mogelijk materiaal
uit de nabije omgeving gebruikt. Bij de twaalfde-eeuwse boerderij in de Oostpolder
is nog veel lokaal elzenhout gebruikt, ook het essenhout en de ene eikenhouten paal
kwamen uit nabije bossen (Kok, Oostpolder, 1997, 427). Na de grote stadsbrand van
1361 liet Jan van Blois een deel van het Goudse bos in het ambacht Broek kappen.
Het hout werd verkocht aan hen ‘die het noodig hadden tot opbouw of herstel hunner
huizen’. Zestien jaar later werd dit gebied volledig bestemd tot landbouwgrond (De
Lange van Wijngaerden, Beschrijving, 1817, 66. Ibelings, Goudse bos, 1996).
Het sterke eikenhout - favoriet voor het houtskelet en de kapconstructie - werd
vooral uit Duitsland gehaald, nadat het in Holland schaars was geworden. De lengte
van de beschikbare balken bepaalde de huisbreedte (Meischke, Huizen, 1997). Het
houtskelet werd kant-en-klaar, als bouwpakket aangeleverd door de timmerman. In
zijn werkplaats werd de constructie op maat gemaakt. Daarna werden de onderdelen
weer gedemonteerd, vervoerd en op de bouwplaats opnieuw in elkaar gezet. Daartoe
werden de afzonderlijke delen van telmerken voorzien. Een keur uit het einde van
de vijftiende eeuw werpt enig licht op deze bouwpraktijk. Zo mochten geen
bouwmaterialen of andere goederen op de straat worden gelegd, behalve wanneer er
gebouwd werd: ‘Gheen steen, hout, riet, of ander goeden noch gheen scelven van
riet te coep of te verbesigen houden staende up die Haven, Peperstraet ende
Spierincstraet... behoudelick die tymmeren of decken willen, die sellent mogen
houden staende ses weken sonder verbueren’ (Rollin, Rechtsbronnen, 1917, 99). Uit
deze uitzondering valt af te leiden dat een eenvoudig woonhuis in ongeveer zes weken
kon worden gebouwd (Bollen, Woonhuis, 1992, 47). In de kappen bleven de
genoemde telmerken soms bewaard, zoals in Oosthaven 20, Zeugstraat 66,
Jeruzalemstraat 11 en Turfmarkt 120. Ook op het opmetingsschetsje van het eerder
genoemde huis in de Nieuwstraat zijn sikkelvormige beitelindrukken getekend. De
merken werden aanvankelijk ingekrast en vanaf het midden van de zestiende eeuw
met de beitel ingehakt. Van de oorspronkelijke houtskeletconstructie van Raam 17-19
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waren voor de afbraak alleen nog de meeste vloerbalken bewaard gebleven. De telling
van de nog aanwezige gehakte telmerken en richtingstekens begint bij (en IIV, waarbij
V staat voor de rechterzijde. Daaruit valt af te leiden dat het huis oorspronkelijk
dieper was en dat het eerste vak ooit werd gesloopt (Glaudemans, Raam 17-19, 1997).
Uit verschillende keuren over zachte en harde daken en over het lemen van wanden
wordt duidelijk dat de verstening in Gouda een zeer langzaam proces is geweest.
Wanden van gevlochten elzentwijgen werden nog toegepast lang nadat de baksteen
algemeen was geworden, vooral bij eenvoudige constructies zoals schuurtjes. In het
nabijgelegen Nieuwveen worden in het begin van de zestiende eeuw zelfs nog ‘huysen
van cleynder waerden, van elsenhout upgeworpen’ (Balen, Elzenmarkt, 1940, 79).
Langs de oevers van de Hollandsche IJssel zijn al vanaf de dertiende eeuw
steenbakkerijen te vinden. In Gouda werd bij de bouw van het kasteel deels plaatselijk
geproduceerde baksteen verwerkt. De oprichting van het metselaarsgilde in 1459
illustreert de toename van het aantal ‘steenhuizen’. De groeiende baksteenproductie
maakte de uitvaardiging van keuren op de kwaliteit van de baksteen noodzakelijk.
De IJsselsteen is geel van kleur, klein van formaat en hard. Dit type

Wim Denslagen, Gouda

243
baksteen is moeilijk te dateren, omdat de formaten weinig houvast bieden. Bij de
opgravingen in de Keizerstraat zijn wel 32 verschillende soorten en formaten
IJsselsteen aangetroffen, die allemaal tussen het einde van de veertiende eeuw en de
achttiende eeuw zijn geproduceerd. Zeer bijzonder zijn enkele grote stenen die deel
uitmaakten van de oudste huisfundering daar. Het afwijkende formaat van 18½/16½
bij 18½/16½ bij 10/9 centimeter is dat van halve kloostermoppen. De oudste in Gouda
aangetroffen steen ontstond niet door het klieven van een groter exemplaar, zoals
gebruikelijk was, maar werd als halve steen gebakken. Deze ‘Goudse mop’ dateert
vermoedelijk van de dertiende eeuw (Akkerman, Goudse moppen, 1994).
Veertiende-eeuws metselwerk is onder andere ook gevonden bij de opgraving van
Westhaven 64-65 en in de zijgevel van Achter de Vismarkt 39 (Starreveld, Achter
de Vismarkt, 1989, 44). Naar aanleiding van de opgravingen in de Keizerstraat werd
verondersteld dat de slappe bodem in combinatie met de ruime beschikbaarheid van
baksteen, er in Gouda toe leidde dat ook veel houten huizen al een stenen fundering
kregen (Van den Berg, Woonhuis Keizerstraat, 1994, 88).
Door de introductie in de veertiende eeuw van de gemetselde schoorsteen nam het
brandgevaar weliswaar af, maar een nieuwe bedreiging vormden de vonken die uit
de schoorsteen op het dak terechtkwamen. Na de grote stadsbranden van 1361 en
1438 intensiveerde het stadsbestuur zijn strijd tegen de zachte dakbedekking. Er
waren leien, daktegels en later dakpannen. Leien werden alleen gebruikt bij
belangrijke gebouwen, voor gewone huizen waren ze te kostbaar, ook omdat ze alleen
op een dakbeschot konden worden aangebracht. De platte, rechthoekige daktegels
van rood aardewerk werden gebruikt vanaf de veertiende eeuw en worden nog
regelmatig opgegraven. Onder de grond van Westhaven 65 zijn enige tijd geleden
fragmenten van veertiende-eeuwse vorsttegels gevonden. Deze dienen om de naad
tussen stenen tegels op de daknok af te dekken (Sprokholt, Aardewerk Keizerstraat,
1994, 94. Van Dolder, Steengoed, 1998, 8). Daktegels zijn ongeveer anderhalf tot
twee centimeter dik en worden overlappend gelegd om een goede afdichting te
krijgen. De oudste vermelding van dakpannen in Gouda dateert uit 1534 (Dolder,
Steengoed, 1998, 8). De gegolfde dakpan, de zogenoemde Hollandse pan, heeft de
daktegel later geheel verdrongen.
Het stadsbestuur bevorderde met subsidies de toepassing van harde daken, zowel
bij nieuwbouw als bij de vervanging van een bestaand zacht dak. Na de stadsbrand
van 1438 werd de subsidie fors verhoogd. In dat jaar bedroeg het budget 1100 pond,
terwijl het jaar tevoren nog maar 200 pond voor dit doel was uitgegeven. Tien jaar
later namen de bijdragen van de stad weer af. Bij de Informacie van 1514 staat deze
subsidie nog steeds vermeld als kostenpost: ‘Voor hart dack, dat van nyeux gemaict
wert, in stede van rietdack, omme den brant te schuwen, dat dairomme van nyeux
upgestelt es geweest, ende geven van de roede leydacx 2 Rh.gl., dat by gemeene
jaeren costen sall 100 pond’ (Informacie 1514, 376-377). In de vijftiende-eeuwse
stadsrekeningen wordt al een ‘stede-meter’ vermeld die onder andere de afmetingen
van het harde dak moest berekenen, opdat het subsidiebedrag kon worden vastgesteld.
In de tweede helft van de vijftiende eeuw werd bepaald dat alle nieuw te bouwen
huizen een hard dak moesten krijgen, een ‘riet ofte weeck dack’ was uit den boze.
Zoals bij meer keuren die iets verbieden of verplichten werden nog regelmatig
soortgelijke besluiten afgekondigd omdat de bevolking zich niet steeds aan de regels
hield. Ook de dreiging van een fikse boete was niet afschrikwekkend genoeg, zo
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blijkt uit het regelmatig herhaalde verbod dat een tegeldak niet vervangen mocht
worden door zachte dekking. Om het risico van brand te verminderen werd van tijd
tot tijd voorgeschreven dat het nog aanwezige ‘rietdack’ en de ‘weeg’ - de dunne
houten wand - aan de binnenkant en buitenzijde moesten worden geleemd, meestal
‘twie vingeren dick’. De voorschriften, en verwijzingen naar eerdere keuren, laten
zien dat er een onderscheid naar de verschillende stadsgebieden werd gemaakt,
bijvoorbeeld de binnenstad, de gebieden buiten de stadspoorten en de terreinen langs
de stadsmuur (Rollin, Rechtsbronnen, 1917). Was een huis zonder ‘toestemming van
den gerechte’ met riet gedekt, dan werd het dak meteen verwijderd en moest een
boete worden betaald. Aan het begin van de zestiende eeuw bedroeg de boete voor
de eigenaar en de dakdekker samen twee pond. De boete vloeide niet in de stadskas,
maar werd verdeeld. De helft ging naar de stadsheer, een kwart was bestemd voor
de reparatie van de ‘raetcamer’ en degene die de overtreding had aangebracht, kreeg
ook een kwart (Rollin, Rechtsbronnen, 1917, 239).
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Ruimtelijke ontwikkeling van het woonhuis
De oudste houten huizen bestonden uit één grote ruimte: de zaal, die in Gouda ook
wel ‘de vloer’ werd genoemd. In het midden - op ruime afstand van de zijwanden brandde het vuur op de grond. De rook werd afgevoerd door een luikopening in het
dak. De breedte van deze huizen varieerde tussen 3,75 en 5,50 meter en ze waren
ongeveer 3,75 à 4,30 meter hoog. Deze hoogte is een schatting op basis van
brandkeuren en door gegevens uit andere steden (Bollen, Woonhuis, 1992. Meischke,
Woonhuizen, 1997). In die keuren werd onder meer bepaald ‘dat elck huys, mit riet
gedect, hebben sullen een groten dweyl ende een leer mit seven sporten lanck mit
een ijsseren haeck’ (Rollin, Rechtsbronnen, 1917, 345). Deze ladder met zeven
sporten diende om in geval van brand het dak snel te kunnen bereiken. Een huis dat
in brand raakte, werd als verloren beschouwd en zo snel mogelijk omver getrokken
om verdere verspreiding van de brand te voorkomen. Dit lage huistype is tot in de
vijftiende eeuw het meest voorkomende. Overigens blijft dit uiterst simpele huistype
van één bouwlaag met zolder - maar dan uitgevoerd met stenen gevels en pannendak
- in Gouda ook daarna in gebruik. De opzet van achttiende- en negentiende-eeuwse
arbeiderswoningen is niet anders, zoals nog te zien is aan bijvoorbeeld het Jaagpad
en de Boelekade.
Na de introductie van de gemetselde schoorsteen konden de huizen in de hoogte
worden uitgebreid. De schoorsteen wordt in een keur uit 1398 genoemd in verband
met een belasting op turf, namelijk ‘van elken last torfs, dat mennen der vryheyt
bernd op den haert of in scoersteen’ (Rollin, Rechtsbronnen, 1917, 22). Door de
aanleg van een schoorsteen kon het huis in verschillende vertrekken worden ingedeeld.
Eerst werden de zijmuren een stukje hoger opgetrokken dan de zolderbalklaag. Door
deze borstwering kwam de dakvoet ongeveer 60 centimeter hoger te liggen. De
rookvrije en beloopbare zolderruimte die daarmee ontstond, kon worden gebruikt
voor de opslag van goederen of als werkruimte. Zo staat in de gildebrief van de
‘snyders’ uit 1398 dat de twee keurmeesters ‘alle vreemde luden’ mogen bekeuren
die ‘heymelic naeyen op solres, in camaren of in anderen heymelic steden’ (Rollin,
Rechtsbronnen, 1917, 25). Omstreeks 1400 kwam een dergelijk huis met begane
grond en zolderverdieping in Zuid-Holland veel voor (Meischke, Huizen, 1997, 21).
Mogelijk bestonden in Gouda ook al in de veertiende eeuw huizen met een volledige
bovenverdieping (Bollen, Woonhuis, 1992, 57), maar dit hoge smalle stadshuis werd
pas echt gangbaar in de loop van de vijftiende en vooral zestiende eeuw.
Een aardige indruk van de ontwikkeling - groei, onderverdeling, afsplitsing - van
een middeleeuws Gouds woonhuis biedt de interpretatie van de opgraving in de
Keizerstraat. Vanaf de uitgifte van de erven niet lang na 1335 tot in het midden van
de zestiende eeuw zijn in het middelste woonhuis vier verschillende bouwfasen te
herkennen. Op basis van soms uiterst summiere gegevens en vergelijking met huizen
elders ontstaat het volgende, globale beeld. In de tweede helft van de veertiende
eeuw verrees een breed houten huis op een bakstenen fundering. Dit huis, bestaande
uit begane grond en zolder, had een rieten dak. In de eerste helft van de vijftiende
eeuw kwam hiervoor een smaller huis in de plaats, waarschijnlijk weer met houten
gevels. Het opdelen van brede huizen kwam overigens vaker voor in Gouda. Zo
vormden Naaierstraat 6 en Naaierstraat 7 tot aan het einde van de vijftiende eeuw
één huis (Meischke, Huizen, 1997, 334). Een dichtgezette doorgang met korfboog
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in het achterhuis van Peperstraat 130 herinnert nog aan de situatie van vóór 1580,
toen het huis een geheel vormde met Peperstraat 132 (Goppel, Peperstraat 130, 1996).
Het huis in de Keizerstraat werd mogelijk in twee huizen onder één kap gesplitst
door de bouw van een scheidingsmuur. Dit was in de achttiende eeuw ook uitgevoerd
bij Raam 17-19. Later werd achter het huis aan de Keizerstraat een stenen achterkamer
gebouwd. Omstreeks 1450 werd het huis ingrijpend verbouwd en voorzien van een
nieuw houtskelet met stenen muren, een houten voorgevel en een hard dak met
dakgoten. De indeling van de begane grond valt nog enigszins te reconstrueren: rond
stookplaats en rookkanaal aan de zijmuur was een vertrek afgetimmerd dat mogelijk
voorzien was van een insteek. Vanuit het voorhuis liep een gang naar de achterkamer.
In het begin van de zestiende eeuw werd de achterkamer afgebroken en vervangen
door een vrijstaand achterhuis. De bestaande funderingen en muren werden opnieuw
gebruikt en het houtskelet werd ingekort. Waarschijnlijk kreeg het woonhuis een
extra bovenverdieping om het verlies aan ruimte (de binnenplaats) te compenseren.
Als dat zo is, moet de voorgevel ook zijn gewijzigd. De indeling van het voorhuis
veranderde
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169 Westhaven 6: reconstructie van de groei van de plattegrond (Bollen, Woonhuis 1992, 62).

niet, maar er is waarschijnlijk een kelderruimte ingebouwd, zoals die van Naaierstraat
6. Het huis in de Keizerstraat werd in het midden van de vijftiende eeuw voorzien
van een hard dak en een dakgoot. Het buurhuis kreeg bijna een eeuw later pas een
harde dakbedekking en bij die gelegenheid verviel ook de oude functie van de
osendrop. Het huis bleef ongewijzigd totdat het in de negentiende eeuw werd gesloopt
(Van den Berg, Woonhuis Keizerstraat, 1994, 80-90. Sprokholt, Aardewerk
Keizerstraat, 1994, 94).
Dit type woonhuisplattegrond van hoofdhuis (met achterkamer) - open binnenplaats
- achterhuis is in veel Goudse woonhuizen met diep erf terug te vinden. De latere
veranderingen konden over het algemeen met behoud van de oude indeling worden
uitgevoerd. Een voorbeeld van de geleidelijke aanpassing van dit standaardtype is
Westhaven 6 (Bollen, Woonhuis, 1992, 62). Achter het houten zaalhuis verrees eerst
een stenen kamer. Vervolgens werd de binnenhaard versmald voor de aanleg van
een gang die ook langs de achterkamer doorliep naar het achtererf. In een volgende
fase werd het stenen huis uitgebreid met een binnenplaats en een achterhuis. Zowel
de achterkamer als het achterhuis waren in het begin van de vijftiende eeuw al
algemeen toegepast. In het archief van het Leprooshuis wordt in 1411 een ‘stenen
camer’ vermeld bij Westhaven 8 (Bollen, Woonhuis, 1992, 61). Uit 1414 is een
‘afterhuis’ bekend dat aan de zijl lag tussen de Lange Groenendaal en de Turfmarkt.
Een dergelijk vrijstaand gebouwtje kon voor de meest uiteenlopende doeleinden

Wim Denslagen, Gouda

worden gebruikt, zoals stal of varkenskot, schuur, pakhuis of bedrijfsruimte
(bijvoorbeeld brouwerij, smederij of hekelschuur). Soms voegde het achterhuis vooral
ruimte toe aan het hoofdhuis en werd het bijvoorbeeld gebruikt als keuken, eetkamer,
tuinhuis of logeerverblijf. Van het huis Westhaven 65 is
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bekend dat de bijgebouwen werden verhuurd, niet alleen als woning maar ook als
bedrijfsruimte.
Sommige woonhuizen ontwikkelden zich anders dan men op grond van het
algemene beeld zou mogen verwachten. Het huis Zeugstraat 68-70, op de hoek van
de Speldenmakerssteeg, dateert uit de tweede helft van de zestiende eeuw. Het
grondvlak van dit huis meet ongeveer vijf bij iets meer dan negen meter. Het bestaat
uit een begane grond en een zolder met borstwering. De borstwering is deels nog
aanwezig in het huidige muurwerk. In de eerste helft van de zeventiende eeuw verrees
een hoog, vierkant achterhuis dat bestond uit begane grond, volledige verdieping en
een zolder zonder borstwering. Dit achterhuis bleef, vreemd genoeg, tot in het begin
van de negentiende eeuw hoger dan het voorhuis. Pas toen kreeg het oorspronkelijke,
zestiende-eeuwse voorhuis een volwaardige verdieping met zolder en werd het hele
bouwlichaam even hoog (Glaudemans, Zeugstraat 68-70, 1996).
Het buurhuis, Zeugstraat 66, behield achter zijn negentiende-eeuwse gevel wel de
oorspronkelijke opzet en is vergelijkbaar met de eerste fase van Zeugstraat 68-70.

Indeling en gebruik
Zeugstraat 66 is een goed voorbeeld van het eenvoudige huis dat door de eeuwen
heen in Gouda werd gebouwd. Het hoofdhuis dateert uit de tweede helft van de
zestiende eeuw, is bescheiden van afmetingen - 3,70 meter breed bij 9,60 meter diep
- en bestaat uit één bouwlaag met zolderverdieping, die oorspronkelijk respectievelijk
drie meter en twee meter hoog waren. Het huis is door een tussenmuurtje verdeeld
in een voorhuis en achterhuis. In het achterdeel stond een bedstede in de hoek die
dit wandje maakte met de zuidelijke zijmuur, even verderop was de stookplaats. De
spiltrap stond aan de andere zijmuur vlakbij de achterpui met doorgang naar achtererf.
In de zeventiende eeuw werd aan het huis nog een kleine aanbouw achter op het erf
toegevoegd, waarbij ook een miniem plaatsje ontstond. Daarmee was de
karakteristieke indeling van hoofdhuis-plaatsje-achterbouw tot stand gekomen. In
de tweede helft van de negentiende eeuw werd de topgevel vervangen door een
kroonlijst en kreeg de gevel nieuwe vensters en een pleisterlaag, maar de achtergevel
en de indeling van het hoofdhuis zijn nog oorspronkelijk (Verwey, Zeugstraat 66,
1996).
De indeling van het middeleeuwse huis is flexibel en betrekkelijk eenvoudig aan
te passen aan veranderingen in wonen, werken en opslag. Tussenwandjes zijn meestal
gemakkelijk te verplaatsen of te verwijderen en van een vaste functie voor vertrekken
is nog zelden sprake. Bij een reconstructie bieden bouwsporen van enkele
plaatsgebonden elementen, zoals de stookplaats of trap, enig houvast: korte
dwarsbalken in de balklaag - ravelingen - markeren de voormalige vloeropening voor
rookkanaal of trapgat.
Het voorhuis diende meestal als werkplaats. Bakkers, brouwers en andere
ambachtslieden die met ‘klein vuur’ werkten mochten hun bedrijf hier uitoefenen,
omdat er weinig brandgevaar was zolang de ovens maar vrij van de wand stonden
(Meischke, Huizen, 1997, 40). Een van de meest verbreide vormen van thuiswerk
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was het hekelen, het over steeds fijnere kammen halen van vlas en hennep waardoor
de vezels van elkaar werden getrokken. Dit stoffige werk werd het liefst in

170 Zeugstraat 66: reconstructie oorspronkelijke plattegrond en doorsnede (Verwey, Zeugstraat 66,
1996).

de open lucht uitgevoerd of in het voorhuis met openstaande deuren en luiken. Dat
leidde tot veel conflicten met buren die last hadden van de stof of klaagden dat hun
handel waardeloos werd. Aan het einde van de zestiende eeuw werd het de hekelaar
verboden ‘syn vuylichheydt ofte stoff van tlyff’ op straat te vegen. In 1603 werd
bepaald dat er alleen binnenshuis, op enige afstand van de voordeur gehekeld mocht
worden, en nog later verscheen een uitgebreide lijst van straten verspreid door de
hele stad waarin men alleen met ‘besloten veynsters ende glaesen’ mocht werken.
Maar de gewoonte was hardnekkig, net als het stof, en in 1634 moesten de
burgemeesters nog ingrijpen bij een hooglopende ruzie tussen een hekelvrouw en
buren die klaagden over de last die zij bezorgde (Reijers-Soeters, Heeckelneringe,
1941. Ach Lieve Tijd, 121).
Vanaf de vijftiende eeuw was het gebruikelijk een vertrek rond de stookplaats af
te scheiden om de warmte beter te kunnen vasthouden. In deze ‘binnenhaard’ werd
gewoond, gegeten en geslapen. In Zeugstraat 66 zijn bij de stookplaats ook fragmenten
gevonden van de haard met haardstenen, van de omringende tegelvloer en een
ingegraven aspot (Kok, Zeugstraat 66, 1997, 428). De haardstenen zijn versierd met
een doorlopend ruitpatroon en twee naar elkaar kijkende leeuwen-
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koppen. In de as- of doofpot werden 's avonds de nog nasmeulende vuurresten
geschoven zodat men rustig kon gaan slapen en het vuur niet steeds in de gaten hoefde
te houden tot het helemaal was gedoofd. Ook bij de opgravingen in de Keizerstraat
zijn enkele aardewerken voorraadpotten gevonden die deze functie vervulden, alsmede
vuurdovers en vuurklokken (Sprokholt, Aardewerk Keizerstraat, 1994, 94 en 107).
De gietijzeren haardpot bij de zeventiende-eeuwse haard achter in Westhaven 65 is
versierd met een zon waar de vlammen nog van afslaan.
Al naar gelang behoefte en mogelijkheden waren allerlei toevoegingen en varianten
voor een andere indeling van de plattegrond denkbaar. Het hoge voorhuis bood de
mogelijkheid om er nog een laag tussenvertrek in te maken, de zogenoemde insteek.
Deze ruimte werd verwarmd door de binnenhaard daaronder en vormde daarmee een
ideale slaapplaats. Achter de laatnegentiende-eeuwse winkelpui met pilastertjes van
Lage Gouwe 112, hoek Achter de Vismarkt, bleef de insteekverdieping - met gotisch
sleutelstuk - bewaard. Een ander voorbeeld was tot 1959 te zien in het gesloopte
hoekhuis Oosthaven 35, Lange Noodgodsstraat (Rijksdienst voor de Monumentenzorg,
correspondentiearchief). Als het erf breed genoeg was, kon een vertrek langs de
zijwand van het voorhuis worden afgeschoten. Deze zijkamer keek uit op straat en
diende vaak als ‘comptoir’ of kantoor. Soms, zoals in het geval van Westhaven 64-65,
werd de zijkamer afgesplitst tot zelfstandig woonhuis. Veel brouwers aan de Haven
bezaten twee percelen naast elkaar, waarbij ze het belendende huis verhuurden of
verkochten en het achtererf over de volledige breedte in gebruik bleef bij de brouwerij
(De Lange van Wijngaerden, Beschrijving, 1817, 42). De stenen achterkamer, of het
hoger opgetrokken achterhuis, werd vaak gebruikt als mooie kamer of slaapkamer.
Als er verschillende vertrekken op de begane grond waren onstaan, werd een gang
onontbeerlijk als verbinding tussen het voorhuis en het achtererf. Dit is bijvoorbeeld
te zien op de gereconstrueerde plattegrond van Westhaven 6 (Bollen, Woonhuis,
1992, 62). Voor de verbinding met de verschillende verdiepingen zorgt de trap die
vaak bij een tussenmuurtje stond of aan de zijkant van het huis. Een vaste trap werd
wenselijk op het moment dat huizen meer verdiepingen kregen. In de vijftiende eeuw
werd dit type huis met meer ‘viercanten’ ofwel bouwlagen gangbaar. De bovenruimte
bleef in gebruik voor opslag, maar - zoals uit de ‘heymelic nayende’ kleermakers al
bleek - ook als werkplaats. Op de bovenverdieping konden ook kleine ovens staan:
‘Geweest bij Edmond Janszoon glaesmaecker in de Bleaustraat ende besichticht den
oven daer hij in backt, staende boven op een voorcaemer alwaer geen perijckel en
is bevonden’ (Kamerboek, 25 juni 1619, in: Bijdragen ‘Die Goude’, 1941, 91). Het
bleek noodzakelijk de hekelaars te verplichten om ‘eenich vlasch of werck’ eerst
goed in te pakken alvorens het van boven uit de vensters op straat te gooien. Op de
bovenverdiepngen bevonden zich ook woonvertrekken. Het stenen gewelfje op de
benedenverdieping van Naaierstraat 6 of dat van Lage Gouwe 76-78 wijst op een
belangrijke, te verwarmen ruimte daarboven. Wie de verdieping niet zelf nodig had,
kon altijd nog besluiten om ruimte te verhuren als bergplaats of woning. ‘Mindere
burgers, welke niet brouwden, verhuurden hunne zolders, om daar koren op te leggen’
wist De Lange van Wijngaerden (De Lange van Wijngaerden, Beschrijving, 1813,
379).
Kelders zijn bergplaatsen bij uitstek. Aan de Haven rolden de biervaten zo vanuit
de opslag naar het gereedliggende schip. Veel huizen beschikten over - aparte waterkelders, waarin bijvoorbeeld het via de dakgoot opgevangen regenwater werd
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bewaard. De kleinere huizen kenden soms een kleine onderaardse provisieruimte,
zoals Naaierstraat 6 en de opgraving in de Keizerstraat laten zien. In het keldervertrek
werd ook wel gewerkt en later - toen de bevolking toenam - zelfs gewoond.
Kelderruimtes konden natuurlijk ook worden verhuurd, bijvoorbeeld als
opslagruimte voor brouwers. Ze waren vaak direct vanaf de straat toegankelijk via
luiken, zoals nu nog incidenteel te zien is langs de Haven en de Gouwe. Dat
vergemakkelijkte niet alleen het vullen en leeghalen van deze ruimten, maar ook de
controle door de stad op naleving van de regels. Brandbare materialen als teer en
pek moesten worden opgeslagen in een overwelfde kelder en vanaf 1566 mocht
behalve in ‘voorhuysen ofte achterhuysen’ alleen worden gehekeld in ‘verwulfde’
kelders.
Gewoonlijk is de balklaag van de begane grondvloer tevens de zoldering van de
kelderruimte. Bij de huizen aan de Haven en de Gouwe, die onder het niveau van de
kade lagen, onstond de kelder als vanzelf. Dit verschijnsel is goed te zien bij het rijtje
huizen aan de Dubbele Buurt. Aan de achterkant grenst de kelderverdieping
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aan het water, aan de voorzijde loopt zij onder het straatplaveisel door. De kelder
van Westhaven 64-65 bestaat uit de ruimte tussen de muurtjes in de kleilaag,
afgesloten door de begane grondvloer van de gelijkstraatse ingang. De doorgang
tussen de later overwelfde kelders van Westhaven 64 en 65 werd dichtgezet toen het
huis werd opgesplitst (Mensert, Westhaven 65, 1997, 7). Ook de bouw van een stenen
achterkamer was een goede gelegenheid om een kelder aan te leggen.
Kelders met een stenen gewelf werden gangbaar in de loop van de vijftiende eeuw.
Bij de aanleg van de nog bestaande, vroeg zestiende-eeuwse kelders van Achter de
Kerk 10 zijn ook tongewelven toegepast. Funderingen en kelders zijn vaak een lang
leven beschoren en blijven ook bij ingrijpende verbouwingen meestal ongewijzigd.
In de kelder van het prestigieuze, in 1728 door burgemeester Willem van Strijen
gebouwde Westhaven 52, zijn de kelders van de oorspronkelijke drie huizen ter
plaatse nog te herkennen. De twee noordelijke daarvan, De Bijl en Het Wapen van
Zeeland, bleven volgens De Lange van Wijngaerden bij de stadsbrand van 1438
gespaard (De Lange van Wijngaerden, Beschrijving, 1813, 436). In de kelderruimte
van het voormalige huis De Bijl zijn nog twee lage Dorische zuilen en een kruisgewelf
aanwezig, in die van Het Wapen een tongewelf (Herstel, Patriciërswoning, 1990).

Gevels
‘De Burger-huizen, eenige op de Haven en Gouwe uitgezonderd, hadden meest al
houte voorgevels en rietdaken’ schreef Ignatius Walvis over het vroeg
zestiendeeeuwse Gouda (Walvis, Beschrijving, 1714, 33). In de loop van de zestiende
eeuw verdween dit type geleidelijk, maar de houten voorgevel bleef nog lang bestaan,
ook nadat het huis al stenen zijgevels en een hard dak had gekregen. Misschien bleef
de houten voorgevel langer bestaan omdat hij gemakkelijk aan nieuwe eisen kon
worden aangepast. Zelfs nadat de voorgevel was versteend, bleef de pui vaak van
hout, vermoedelijk ook omdat in hout grotere ramen konden worden gemaakt. De
houten puien waren vaak voorzien van luiken die in opgeklapte stand als luifels dienst
deden en in neergeklapte stand als toonbank. In sommige steden werden stenen
voorgevels verplicht gesteld, zoals Leiden in 1450, maar in Gouda is voor zover
bekend de houten voorgevel nooit verboden (Meischke, Gotische bouwtraditie, 1988,
249).
Middeleeuwse huizen met natuurstenen gevels hebben in Gouda voor zover bekend
nooit bestaan. In de loop van de zestiende en zeventiende eeuw heeft de bakstenen
trapgevel de houten puntgevels geheel uit het stadsbeeld verdongen. De trapgevel
werd nadien weer teruggedrongen, soms half verwijderd, zoals nog te zien is bij
Westhaven 65 en Naaierstraat 6. Laatstgenoemd huis heeft een laatgotisch geveldeel
waarin drie soorten natuursteen zijn verwerkt: Gobertange voor de hoekblokken en
speklagen, zandsteen voor de bogen en ten slotte mergel voor het fries en de
traceringen (Wielinga, Vier gekroonden, 1974, 154. Meischke, Huizen, 1997, 335).
Het in 1922 afgebroken huis Lange Tiendeweg 1 had een bakstenen trapgevel uit
1595 met natuurstenen speklagen en hoekblokken. De geveltop werd bekroond door
een overhoekse pilaster die op een met beeldhouwwerk versierde console rustte.
Deze gevel was een mooi voorbeeld van de eenvoudige Hollandse renaissance.
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Rijkere vormen van deze stijl, bijvoorbeeld met pilasterstellingen, heeft Gouda in
de zestiende eeuw vermoedelijk niet gekend (Meischke, Huizen, 1997, 52).
In de middeleeuwen werd niet alleen het houtwerk geverfd, maar ook de steen.
De baksteen werd vaak rood geschilderd en de voegen werden wit geaccentueerd
(Denslagen, Kleur, 1984). Bij de restauratie van Naaierstraat 6 kwamen de kleuren
van de oorspronkelijke beschildering van het natuursteenwerk en fries weer te
voorschijn (Wielinga, Vier gekroonden, 1974, 154). De meeste gevels waren
afgewerkt met polychrome accenten voor de huistekens, de gevelstenen en
uithangborden. De collectie van het stedelijk museum Het Catharina Gasthuis bevat
verschillende gevelstenen, waaronder een laat-gotische met wapens uit 1585
(Overvoorde, Korte beschrijving, 1910, 114).
De puien met uithangborden, pothuisjes en kelderluiken vormden de overgang
van het voorhuis naar de openbare weg. Het voorhuis breidde zich ongemerkt uit op
het openbare gebied, vooral bij winkels. Dat blijkt uit de verordeningen die aan het
einde van de vijftiende eeuw tegen dit soort uitbreidingen werden uitgevaardigd.
Bijvoorbeeld door de bepaling dat wie ‘enige vensters of stopen maken willen voir
husen of doer, dair sy wonen, dat sy die vensteren noch stoepen niet soe verre van
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171 Lange Tiendeweg 1 (1922).

die stylen van den huus ter straetwairt en maken dan vier roedevoeten, up die boeten
van XII sc. Ende nochtan souden syt weder in moeten halen’ (Rollin, rechtsbronnen,
1917, 116). Luiken (vensteren) en stoepen mochten dus niet meer dan ongeveer 1,25
meter van de openbare weg in beslag nemen.
De inwoners waren verplicht het openbare gebied voor hun huizen te onderhouden.
Ook dit was door middel van keuren bepaald, maar uit de frequentie waarmee ze
werden herhaald, blijkt dat de Gouwenaars zich er niet erg veel aan gelegen lieten
liggen. Ook de beschoeiing van de kaden moest door de bewoners worden
onderhouden, waarbij de stad voor de materialen zorgde. Door schade en schande
wijs geworden, stelde het stadsbestuur uiteindelijk zelf maar mensen aan voor het
onderhoud van grachten, kaden en straten, op kosten van de belastingbetaler natuurlijk.

Interieurs
Alles wat men weet over het inwendige van het middeleeuwse woonhuis, is verkregen
door allerlei verschillende bronnen te combineren. In Gouda is weinig bewaard
gebleven. Het huis Molenwerf 9 bezit nog enkele fragmenten. Het staat in het oudste
gedeelte van de stad en heeft een opmerkelijke ruimtelijke structuur. Het huis, dat
een gotisch houtskelet bezit, is nog niet onderzocht, maar binnen is nog een gotische
muurnis bewaard gebleven, een uitsparing voor een kaars of
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172 Molenwerf 9 (1999).

een beeldje. De muurnis geeft bij gemeenschappelijke muren ook aan bij wie het
eigendomsrecht berust. Omstreeks 1980 is - bij een van de vele verbouwingen in de
laatste vijfentwintig jaar - het gehele pand ‘ingesmeerd met cement waarbij
beschilderingen zijn verdwenen’ (Rijkdienst voor de Monumentenzorg,
correspondentiearchief).
Gotische sierprofielen, zoals rozetten, peerkralen en ojieven, kwamen veel meer
voor, onder andere in de huizen Jeruzalemstraat 11 uit omstreeks 1590, Lage Gouwe
48, Lage Gouwe 96, Molenwerf 9, Naaierstraat 6, Oosthaven 15, Westhaven 65 en
Wijdstraat 26. Middeleeuwse vloertegels zijn er in grote hoeveelheden overgebleven,
want de nieuwe werden meestal over de oude aangebracht. Het besproken huis in de
Keizerstraat uit de eerste helft van de vijftiende eeuw had aanvankelijk een vloer
van aangestampte aarde, die in de tweede helft van dezelfde eeuw met plavuizen
werd bedekt. Bij de restauratie van het huis van Jan de Steenhouwer in de Naaierstraat
kwam ongeveer dertig centimeter onder het begane grondniveau een plavuizenvloer
te voorschijn met een plint van opstaande tegels (Wielinga, Vier gekroonden, 1974,
153). Ook bij een opgraving in 1989 van Raam 1-5 werden laatgotische majolica
wandtegels gevonden. Bij deze zogenoemde kwadraattegels vormen meerdere tegels
samen een ruitpatroon. Ter plekke werden ook enkele vroeg zeventiende-eeuwse
vierpas- en balustertegels aangetroffen (Akkerman, Raam, 1990). In de loop van de
zestiende eeuw werd het gebruikelijk om tegels tegen de bakstenen muurtjes te
bevestigen ter voorkoming van vochtdoorslag. Bijzonder is de vondst van enkele
veertiende-eeuwse vloertegels ter plekke van Keizerstraat 2. In deze tegels van rood
aardewerk werd met behulp van een stempel een patroon gedrukt, dit patroon - een
Franse lelie - werd gevuld met een kleipap en afgewerkt met een doorschijnend
loodglazuur. Deze ‘snijtegels’ werden vóór het bakken ingesneden, opdat zij later
gemakkelijk in kleine stukken konden worden verwerkt. De aanwezigheid van dit
soort tegels wijst op een rijkere bewoner (Akkerman, Keizerstraat 2, 1991, 35-37).

Dubbele Buurt 4-6
In 1989 werd Dubbele Buurt 4-6 op de gemeentelijke monumentenlijst geplaatst. De
gevel is op vlucht gebouwd en de bouwmassa leek nog uit de zeventiende eeuw te
dateren. Uit oude foto's blijkt dat het winkelhuis omstreeks 1875 nog een topgevel
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had. De werkelijke ouderdom werd pas duidelijk toen het huis in 1993 ten behoeve
van een restauratie werd ontmanteld. De kelder en de begane grond bleken nog
onderdelen van een middeleeuws houtskelet te bevatten en de achtergevel toonde
nog de resten van vakwerk. Uit dendrochronologisch onderzoek kwam naar voren
dat het eikenhout van de vakwerkgevel in de winter van 1498 op 1499 was gekapt.
De gemeentelijke dienst monumentenzorg achtte de achtergevel
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173 Voorgevels Dubbele Buurt 10, 8, 4-6 en zijgevel Wijdstraat 1 (1993).

174 Achtergevels Dubbele Buurt 4-6, 8 en 10 (1999).

van de kelder en de balklagen van de begane grondvloer het behouden waard en
pleitte er in 1995 voor deze onderdelen te behouden of te vervangen op een zodanige
wijze dat de ‘oorspronkelijke vorm qua uiterlijk en konstruktie gehandhaafd blijft’.
De muurstijlen en moerbalken behoefden overigens niet in het zicht te blijven.
De ‘Dubbele Buurt westzijde’ heette oorspronkelijk ‘Voorhofstede’, wat er op
duidt dat dit huis ooit behoorde tot het hof van de stadsheer (Visser, Gouda, 1994,
42). De oudst bekende vermelding van het huidige perceel nummer 4-6 dateert uit
1422 en betreft een rente van ‘drie Engelse nobelen’ die de koopman Jan Aertszoon
schuldig was voor zijn huis. In 1476 verkocht meester Sijbrant zijn ‘erf met houtwerk’
- houten huisje - aan Jan Gijsbertszoon de Jonge. Deze Jan Gijsbertszoon nam daarbij
ook de renteverplichting over en stond in 1484 nog vermeld in de boeken van het
Sint Mariaklooster. Aan het einde van de vijftiende eeuw werd het huis gebouwd
waarvan onder meer het eikenhouten venster bewaard bleef. Door de eeuwen heen
is het vooral een winkelwoonhuis van bescheiden afmetingen, de begane
grondverdieping is aan de straatzijde weliswaar 5,35 meter breed, maar het huis is
7,35 meter diep. In 1986 werd Dubbele Buurt 4 gesplitst in een winkel en
bovenwoning, en kreeg toen het huidige huisnummer.
De begane grond was oorspronkelijk door drie gebinten in vier vakken verdeeld.
Bij het laatste gebint wijkt de raveling af ter hoogte van de zuidmuur: hier was de
stookplaats. De trap naar de bovenverdieping stond in het derde vak tegen de
noordmuur. De muurstijlen staan op gemetselde poeren, die zijn afgedekt door
natuurstenen platen. Van de korbeelstellen rest niet veel: de peerkraalprofielen zijn
weggehakt en de opening tussen het korbeel en de muurstijl is gedicht. Van het eerste
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gebint zijn nog wel de rozetten bewaard gebleven. Deze constructie dateert volgens
Jos van Rooden van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg vermoedelijk uit het
begin van de zestiende eeuw. Het derde gebint is later vervangen door een moerbalk
op console. De balklaag bestaat uit moer- en kinderbinten, waarbij de tussenruimten
zijn dichtgezet met kopschotjes. De kinderbinten in het achterste vak lopen door tot
op de strijkbalk van de achtergevel. Op de
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175 Dubbele Buurt 4-6: plattegrond van de kelder, de achtergevel en de langsdoorsnede (tekeningen
van P. den Hartog).

kinderbinten liggen brede vloerdelen, tegen de onderkant zijn - deels
twintigste-eeuwse - plafonds getimmerd.
De overwelfde kelder loopt gedeeltelijk door tot onder het wegdek. De begane
grondvloer wordt gedragen door vijf gekantrechte balken die in de bouwmuur liggen.
In het laatste vak, dat grenst aan de achtergevel, is de overspanningsrichting van de
balken gewijzigd. Hier staat tegen de zuidmuur nog een stookplaats, in afwijkend
metselwerk en grenzend aan een tongewelf. Zeer bijzonder is dat de achtergevel nog
resten bevat van het stijl- en regelwerk van de middeleeuwse houten gevel die
vastgeklemd was tussen de bouwmuren. Bij de restauratie is de onderplaat, die geheel
was vergaan, vervangen door een natuurstenen exemplaar. De uitkragende achtergevel
werd ondersteund door laag voor laag uitgemetselde muurtjes, waarvan er nog een
aanwezig is.
Ook de achtergevels van de huizen Dubbele Buurt 8 en 10 kragen uit op een
doorlopende kelder. Achter de regenpijp gaat een gevelsteen met het jaartal 1621
schuil. Ook deze huizen bevatten vermoedelijk middeleeuwse onderdelen.

176 Dubbele Buurt 4-6: vakwerkwand aan de achtergevel (1993).
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177 Naaierstraat 6: omstreeks 1900 (collectie Steenbergh).

178 Naaierstraat 6 in 1975.

Naaierstraat 6
De Naaierstraat was van oudsher aan één zijde bebouwd. Aan de overzijde liep een
grachtje langs de achtererven van de huizen aan de Markt. In het begin van de
twintigste eeuw waren er al plannen om deze waterloop te dempen, maar het duurde
nog tot in 1954 voordat het water langs Naaierstraat en Achter de Vismarkt werd
gedempt. In deze straatjes woonden van oudsher veel ambachtslieden.
In 1929 werd het huis Naaierstraat 6 aangekocht door de vereniging Hendrick de
Keyser. Bij de daaropvolgende restauratie werd op de voorkamer van de verdieping
het eenvoudige gotische schouwtje teruggevonden. ‘Een zo compleet, op zijn oude
plaats bewaarde stookplaats is voor woonhuizen van deze ouderdom een grote
zeldzaamheid’ (Meischke, Huizen, 1997, 336). In Gouda zijn overigens ook enkele
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fragmenten teruggevonden van een natuurstenen schouw uit het kasteel, die mogelijk
omstreeks 1450 werd gehakt.
Bij de restauratie van Naaierstraat 6 in 1972-1973 werden nog bouwsporen
aangetroffen van het huis dat hier in de veertiende of vijftiende eeuw had gestaan.
De inkassingen in de zuidelijke zijmuur wijzen op een houtskelet van vijf vakken
diep. Ook in de achtergevel en de noordelijke zijmuur zijn nog fragmenten
aangetroffen van de verdiepingsbalklaag, waaruit blijkt dat de oorspronkelijke begane
grond minder hoog was. Oorspronkelijk vormde Naaierstraat 6 samen met Naaierstraat
7 een groot dubbelpand, dat in 1498 werd opgedeeld in twee aparte huizen onder één
kap, mogelijk door het optrekken van een scheidingsmuur in de lengterichting.
Vermoedelijk is dit huis ten prooi gevallen aan de stadsbrand van 1527.
‘Jan de Steenhouwer’ bouwde hier omstreeks 1530 een nieuw huis met
gebruikmaking van een deel van het oude muurwerk. Het huis is van bescheiden
afmetingen, 3,75 meter - de minimaal toegestane maat - bij 11,5 meter en het bezit
een klein achtererf. Dit ‘steenhouwershuis’ is zes vakken diep en kent een bijzondere
constructieve mengvorm. Op de begane grond wisselden moerbalken op zandstenen
consoles en volledige gebintstellen elkaar af. De muurstijlen stonden op stenen neuten.
De verdieping bezat nog een traditioneel houtskelet, zoals het
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179 Naaierstraat 6: reconstructie van de begane grond, de verdieping, de dwarsdoorsnede en de
langsdoorsnede in omstreeks 1530 (tekeningen H.J. Zantkuijl uit: Meischke, Huizen, 1997, 334).

oude dubbelhuis ter plaatse dat ook had gehad. Een tussenmuurtje halverwege het
huis verdeelde de begane grond in een voorhuis en een binnenhaard. Ter hoogte van
deze scheiding stond tegen de noordelijke zijmuur een spiltrap. Het voorhuis diende
waarschijnlijk als werkplaats en verkoopruimte. De oorspronkelijke plavuizenvloer
met opstaande tegelrand langs de muren werd dertig centimeter onder het huidige
vloerniveau teruggevonden. Een stenen gewelfje ondersteunt de schouw in de kamer
daarboven. Opmerkelijk is de aflopende balklaag in het eerste vak, die vermoedelijk
diende om de lichtinval te bevorderen, want de binnenhaard was het woonvertrek.
Tegen de zuidelijke zijmuur was een grote stookplaats. De bedstede - met daaronder
een klein (provisie) keldertje - stond tegen het tussenmuurtje. Ook de verdieping was
door een tussenmuurtje in twee vertrekken verdeeld, waarbij de kamer aan de
straatkant verwarmd kon worden. Tegen het scheidingsmuurtje stond in beide kamers
een bedstede.
In het midden van de zeventiende eeuw vond een ingrijpende verbouwing plaats
die vooral bedoeld leek om het wooncomfort te verbeteren. De samengestelde
balklagen en het houtskelet maakten plaats voor enkelvoudige balklagen op consoles.
De balklaag van de zolder werd hoger in het muurwerk opgelegd waardoor de
bovenverdieping ongeveer dertig centimeter hoger is geworden. Omdat de vloer
onder het straatniveau was weggezakt, werd de begane grond opgehoogd en voorzien
van nieuwe plavuizen. Het woonhuis met winkel kreeg een nieuwe, grenenhouten
pui met horizontaal draaiende luiken. De achterkamer op de verdieping kreeg ook
een stookplaats maar de indeling van het huis in twee grote vertrekken op iedere
verdieping, wijzigde nauwelijks. Een nieuwe deur in de achtergevel gaf toegang tot
een achterhuisje dat mogelijk gebruikt werd als keukentje.
Alleen het middenstuk van de huidige gevel is nog over van het laatgotische huis.
Hierin zijn drie soorten natuursteen toegepast - mergel, Gobertange en zandsteen naast de gele baksteen. Gobertange voor de hoekblokken en de banden, mergel voor
het fries en de traceringen van de blindnissen en zandsteen voor de gekoppelde,
geprofileerde spitsbogen, die vermoedelijk versierd waren met driepassen. Op alle
steensoorten zijn verfsporen aangetroffen. De onderste laag was dodekoprood, daarop
een donkergrijze verflaag en ten slotte oker met schijnvoegen. Op het fries zijn tussen
de hoekvullingen van visblazen met driepas verschillende werkzaamheden van de
metselaar en steenhouwer uitgebeeld. In het midden stond oorspronkelijk
waarschijnlijk een beeld, waarvan het voetstuk is weggehakt. Bij de restauratie is
het fries weer afgewerkt in de oudste kleuren.
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Bij de verbouwing in het midden van de zeventiende eeuw werd de verdieping
zoals gezegd hoger, waardoor een nieuwe trapgevel moest worden opgetrokken. De
huidige top - waarin de eerste trap van de zeventiende-eeuwse gevel bewaard bleef
- is een tijdens de restauratie aangepaste variant van de negentiende-eeuwse
voorganger. De huidige onderpui is een reconstructie van de achttiende-eeuwse pui.
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180 Westhaven 65 (1954).

Westhaven 65
Aan de Haven woonden kooplieden, schippers, ambachtslieden en brouwers. In de
zestiende eeuw woonde meer dan de helft van de 126 brouwers aan de Haven: 46
aan de Oosthaven en 33 aan de Westhaven. Ze behoorden veelal tot de bestuurlijke
elite, zoals Dirck Corneliszoon van Reynegom die op Westhaven 12 woonde. In
samenhang met de recente restauratie van Westhaven 65 werd in het begin van de
jaren negentig een bouwhistorisch onderzoek verricht. Hieruit is het volgende beeld
naar voren gekomen. Op een perceel dat zo breed is als het huidige Westhaven 64
en Westhaven 65 samen, werd in de tweede helft van de dertiende eeuw een houten
huis gebouwd, dat op een bakstenen, in de kleilaag aangelegde ‘voet’ stond. Dit huis
bezat een kelderruimte onder de vloerbalken. Het oudste metselwerk dateert uit de
veertiende eeuw en vormt nog een deel van de huidige noordelijke zijgevel. Daarin
zijn ook nog drie sleuven te herkennen, waarin ooit de muurstijlen van het houtskelet
op stenen poeren stonden. Hun plaats komt overeen met de onderste jukken van de
kapspanten, maar niet met die van de stijlen van het later vernieuwde houtskelet. De
vondst van veertiende-eeuwse vorsttegels wijst erop dat het huis in deze periode een
hard dak had.
Na het overlijden van bierbrouwer Dirc Lambrechtszoon erfde zijn zoon het huis.
Geryt Dirckzoon Lambertszoon, die hetzelfde beroep uitoefende, liet in de periode
1475-1480 verschillende werkzaamheden uitvoeren. Op het achtererf aan de
Peperstraat werden twee ‘cameren’ gebouwd, er verrees een brouwhuis en het pad
naar het achtererf werd bestraat. De kelder onder het huis werd overkluisd met een
tongewelf. Omstreeks 1515 werd het voorste deel van het straatje vanaf de
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181 Westhaven 65: langsdoorsnede, dwarsdoorsnede vakwerkspant (A) en dwarsdoorsnede voorhuis
(B). Dröge, Westhaven 65, 1996.

Westhaven naar het achtererf afgesloten. Tussen de kelder en de brouwerij werd nog
een kleine (water) kelder gebouwd. Lambertszoon liet de zolder in het voorhuis een
meter opvijzelen en het huis kreeg een nieuwe voorgevel. Van deze trapgevel zijn
nu nog de hoekblokken en speklagen van Lede- en Gobertangesteen, de geelrode
baksteen en de ingangspartij te herkennen. Verder werd het houtskelet vernieuwd:
de gebinten zijn hierbij op kortere afstand van elkaar geplaatst dan in de oude situatie
het geval was. In de noordelijke zijmuur bleven delen van dit skelet bewaard, behalve
muurstijlen, korbelen en balken ook de sleutelstukken met peerkraalprofiel. Het
voorhuis is aan de straatzijde acht meter breed, aan de achtergevel 6,50 meter en het
is 15,5 meter diep. Het hoge voorhuis telt één bouwlaag en een kapverdieping. Op
de zolder is een spant met rechte stijlen zonder korbelen. Dit vormde een deel van
een vakwerkwand waarmee in het laatste gebintvak een kamertje was afgescheiden
van de rest van de zolder die voor opslag diende. In de kelder zijn nog de toegangen
vanaf straat te zien. Over de verdere indeling is niet veel bekend. Bij een vernieuwing
van de zoldervloer verdwenen de bouwsporen van schoorstenen en trappen in de
balklaag. Tussen het voorhuis en de achterkamer bevond zich een muur en mogelijk
stond de trap hier tegenaan en vormde zo de verbinding tussen de verschillende
niveaus van voorhuis en achterhuis. Uit de sporen van een tussenvloer, een schoorsteen
en een rookkanaal is af te leiden dat de tussenverdieping in het achterhuis verwarmd
kon worden en als ‘binnenhaard’ fungeerde. Vanaf de zeventiende eeuw stond de
trap zeker in het voorhuis, aangezien de plafondschildering zich ononderbroken over
het gehele oppervlak uitstrekt.
In 1563 komt het huis in handen van ‘seylmaker’ Jacob Adriaenszoon de Licht,
waarmee de functie van het huis verandert. In de jaren daarna verkoopt De Licht die zich Bosch gaat noemen - de brouwerij op het achtererf en sloopt verdere
bedrijfsopstallen. Het nog onverdeelde perceel wordt opgesplitst en de zijkamer gaat
een eigen leven leiden als het huidige Westhaven 64. In deze periode wordt ook de
binnenhaard verbouwd en de achtergevel gewijzigd. Een jaartalsteen uit 1611 zou
hiervan de afsluiting kunnen markeren. De bovenkamer van het achterhuis krijgt een
enkelvoudige balklaag, waarbij een balk van het oorspronkelijke gebint opnieuw
werd benut. Dat dit vertrek een belangrijke woonkamer is geweest, blijkt wel uit de
beschildering van het plafond door Antoni Hendricks in 1630. Deze ‘kamerschilder’
was afkomstig uit Bremen en woonde vanaf omstreeks 1611 tot zijn overlijden in
1635 in Amsterdam. Van zijn hand zijn ook plafondschilderingen bekend in de Oude
Kerk te Amsterdam en in het door Jacob van Campen ontworpen Huis ten Bosch in
Maarssen (Meischke, Van Campen, 1966, 137).
De schildering in Westhaven 65 is een goed voorbeeld van de rankenschildering
die populair was aan het begin van de zeventiende eeuw. Hendricks' stijl wordt
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gekenmerkt door krullende, dikke bladranken in vlakken, omlijst door een dunne
geschilderde bies. Her en der over de takken verspreid zijn vogels geschilderd, zoals
een ooievaar en valk. Ook de zijkanten en onderkanten van de balken zijn beschilderd
met kleinere ranken binnen een afgekaderd veld. De vogelfriezen en evenwichtige
verdeling van de ranken zijn mogelijk geïnspireerd door Vergil Solis en Hieronymus
Bang (Breedveldt Boer, Plafonds, 1991, 43, 49, 50). Ook in enkele andere Goudse
woonhuizen, zoals Lage Gouwe 48, zijn plafondschilderingen uit deze periode
gevonden die soortgelijke voorstellingen vertonen.
Jos Smit
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I Plattegrond van de Molenwerf en omgeving tussen 1100 en 1250 met een poging tot reconstructie
van de waterlopen in die periode. De Romeinse nummers zijn ontleend aan de veertiende-eeuwse
keur op de ‘wyte van de waterschappen’.

II Tekening van het noord-zuid profiel van het westelijk gedeelte van de Molenwerf in de tuin van
de kosterij van de Janskerk. De stippellijn geeft de meest waarschijnlijke helling van de motte aan
(met dank aan Marcel van Dasselaar).
I Bruine klei, waarschijnlijk de kern van de motte, opgebracht in de twaalfde of dertiende eeuw
II Ongerijpte, donkergrijze tot zwarte klei, waarschijnlijk grachtvulling en talud van de motte,
gesedimenteerd in de twaalfde en dertiende eeuw. De laag ten westen van de muur is natter en
ongerijpter
III Geelgrijze klei, opgebracht in de veertiende en vijftiende eeuw. Bij de opgraving bleek deze laag
verder te onderscheiden in drie lagen (IV tot en met VI)
IV Grijze klei met secundair materiaal uit 1220-1240
V Grijze klei met veel puin en bakstenen uit de dertiende eeuw
VI Zandige klei
VII Dichte puinlaag met vondsten en funderingen (1500-1800)
VIII Recente teelaarde
A Muur van 90 centimeter dik (1360-1380)
B Zestiende-eeuws vertand metselwerk
C Zeventiende-eeuwse muurresten
R Recente waterkerende muur
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III Het voormalige kasteelterrein met aanduiding van de bouwsporen en de bodemweerstand (een
lage geleidings-waarde, uitgedrukt in mmho/m, duidt op veel weerstand en is een indicatie voor de
aanwezigheid van zand, puin of muurwerk).

1
2
3
4
5
6
A
B
C
D
E
F
G
H

Kelders en muurwerk onder de Grote Volmolen uit 1631
Tot stadsmuur verbouwde voorgevel van het kasteel en IJsseloever tot 1577
IJsseloever tot 1965
Huidige IJsseloever
Gracht om kasteelterrein (de slotgracht rond het kasteel is niet ingetekend)
Zuidoever van een zijl met parallelle muur (opgegraven in 1992)
Nieuwe Grote Toren of Chartertoren
Nieuwe Kleine Toren
Vermoedelijke plaats van de Grote IJsseltoren
Vermoedelijke plaats van het Rondeel
Plaats van de Haventoren
Plaats van de Nieuwe Haventoren
Vermoedelijke plaats van het poortgebouw
Stadsmuur met poortgebouw en brug naar een bolwerk (vergraven in 1577)
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IV Plattegrond van het kasteel met aanduiding van de zichtbare resten onder de Grote Volmolen en
omgeving.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Grote Nieuwe Toren of Chartertoren
Aansluitend muurwerk met aanzet tot een brugkelder (?)
Noordmuur (vastgesteld in 1938)
Kleine Nieuwe Toren
Stortkoker uitgespaard in de oostmuur (de verdwenen latei is gestippeld)
Afgehakte muurdam
Vermoedelijke brugkelder (de verdwenen latei is gestippeld)
Muurdam
Bres in de oostmuur, vermoedelijk zeventiende-eeuws
Noord- en zuidwand van het vijftiendeeeuwse keldergewelf
Koude aansluiting van de oostmuur op de kelderwand
Dichtgezette doorgang naar de ‘onderaardse gang’ van 1881
Zinkbakken en andere industriële constructies
Waterput
Zware fundering
Waterloop van de Grote Volmolen

V De ruimtelijke ontwikkeling van Gouda tussen 1250 en 1350.

1 Motte (Molenwerf)
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2 Kasteel
3 Haven
4 Keizerstraat werd tussen 1335 en 1340 aangelegd op het land dat in 1335 door
Jan van Beaumont in leen was gegeven aan Jan de Clerck. De straat wordt in
1340 vermeld als Jan Clerxstraat en wordt vanaf 1362 Keizerstraat genoemd
5 Raamgracht (aangelegd omstreeks 1330)
6 Tevencoop
7 Hondscoop
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VI Reconstructie van het stadscentrum in het derde kwart van de veertiende eeuw.

I
tot
en
met
VIII
1
en
2
3
4
5
6
7
8
9
10
en
11
12
13
14
15
16
17

onderdelen uit de Keur op de Waterschappen (omstreeks 1340)

Huiserven ter plaatse van de latere kerk (dertiende en veertiende eeuw)

Sint Catharina Gasthuis
Mogelijke plaats van het wanthuis
Parochieschool
Tiendewegbrug (omstreeks 1340)
Tillebrug
Hoornbrug
Mogelijke brug vóór 1369
Molenwerfbrug na 1369

Blauwe dorpel (scheiding tussen schip en koor van de Sint Janskerk in 1413)
Boomgaard omstreeks 1340
Wed
Raadhuis omstreeks 1400
Donkere Sluis
Nieuwstraat
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VII Het veen rond Gouda.
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VIII Het landschap bij de monding van de Gouwe in de elfde en de twaalfde eeuw.
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IX Het landschap rond Gouda in de veertiende en vijftiende eeuw.

1
2
3
4
5
6
7

Bloemendaalse sluis (1350-1861)
Boskoper weteringsluis (omstreeks 1350)
Alphense sluis (omstreeks 1350)
Reeuwijkse sluis (omstreeks 1350)
Willense sluis
Sluipwijkse sluis (omstreeks 1350)
Steinse sluis
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X Het landschap rond Gouda in de zestiende en zeventiende eeuw.

1
2
3
4
5
6

Bloemendaalse sluis
Alphense sluis
Reeuwijkse sluis
Willense sluis
Sluipwijkse sluis
Steinse sluis
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XI Plattegrond van de gemeente Gouda uit 1993 met intekening van de belangrijkste relicten van het
verdwenen landschap.
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XII Gouda en omgeving zoals afgebeeld op de Nettekening van de Topografische Militaire Kaart,
opgemeten in 1838-1849. Het origineel, dat zich bevindt in de kaartencollectie van het Algemeen
Rijksarchief in Den Haag, is getekend op schaal 1:50.000. De kaart behoort tot de serie kaarten die
in 1990 zijn uitgegeven door Wolters-Noordhoff in Groningen onder de titel Grote Historische Atlas
van Nederland.

XIII Het Hoogheemraadschap van Rijnland in de middeleeuwen.
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XIV De uitwatering rond Gouda omstreeks 1400.
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XV De uitwatering rond Gouda omstreeks 1600.
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XVI De verdedigingswerken.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Kleiwegspoort
Het Houten
Magdalenentoren
Couden Horn
Rondeel
Tiendewegspoort
Ravelijn
Cellebroederstoren
Nieuwe Toren
Doelenpoortje
Jan Claestoren
Rondeel
Stadspoort of muurtoren
Ravelijn
IJsseltoren, stadsmuur en het kasteel
Bastion
Nieuwe Veerstalpoort
Kleine IJsseltoren
Havenpoort en Tolpoort
Pieter Hugesztoren
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21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Veerstalpoort
Dijkspoort
Bastion
Doorgang naar buitenvesten
Muurtoren
Muurtoren
Loutgenstoren
Regulierspoortje
Stevenstoren
Vlamingspoort
Vleyshouwerstoren
Verlorenkosttoren
Kriekebeekstoren
Potterspoort
Ravelijn
Hughe Ockersoenstoren
Winterdijkstoren
Harwaerstertoren
Muurtoren
Rondeel
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XVII Middeleeuwse kapellen en gasthuizen.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Sint Catharina Gasthuis met kapel
Noodgodskapel
Noodgodsgasthuis
Leprooshuis en Lazaruskapel
Onze Lieve Vrouwe in Hondscoop
Sint Joostkapel
Aechte Dammaes Gasthuis
Sint Antonius Gasthuis met kapel
Fundatie van Jan Adriaenszoon
Fundatie van Gerrit Veenman
Fundatie van Cornelis Sanderszoon
Sint Barbara Gasthuis met kapel
Sint Olevaerskapel
Arme Fraterhuis
Elisabeth Gasthuis
Sint Jacobs Gasthuis met kapel
Onze Lieve Vrouwekapel aan de Nieuwe Haven
Heilige Geesthuis
Jeruzalemkapel
Mariakapelletjes
Sint Remigiuskapel
Ons Liefs Heren Hoofken op het Kerkhof
Heilige Geesterven.
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XVIII Geperiodiseerde plattegrond van het Catharina Gasthuis.
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XIX De verdwenen kloosters.

1 Margarethaklooster (1 kapel, 2 kerkhof, 3 poort bij spreekhuis en
Margrietensteeg, 4 poort)
2 Cellebroedersklooster (1 kapel, A mogelijke plaats van het tijdelijke pesthuis
in 1533)
3 Mariaklooster (1 kapel, 2 sacristie, 3 schuur, 4 korenhuis, 5 poort, 6 hooipoort,
7 stadshuizen in bezit van het klooster)
4 Catharinaklooster (1 kapel, 2 refter, 3 keuken, 4 paterhuis, 5 secreet, 6 Koepoort,
7 huis van de predikant (na 1572), 8 materhuis)
5 Minderbroederklooster (1 mogelijke plaats van de kapel)
6 Collatiehuis (1 Pauluskapel, 2 oudste collatiehuis, 3 huisje van Supijn hangend
boven het water, 4 refter, 5 Jeruzalemkapel, 6 Molkenhuis, 7 hooiberg, 8 huis
achter het koor (1485) met sacristie, kelder en privaten)
7 Maria Magdalenaklooster
8 Agnietenklooster (1 kapel, 2 poort, 3 huis De Wildeman, 4 ‘verckenhuys ofte
schuur’, 5 brouwerij, 6 Nieuwsteeg, in 1495 aangelegd over een erf dat de
Agnieten van het klooster van Maria Magdalena hadden gekocht)
9 Clarissenklooster (1 kapel, 2 grote huis, 3 poort, 4 Clarissenpoort naar de
Vrouwensteeg, 5 oudste deel van het klooster in Hondscoop)
10 Brigittenklooster, later Regulierenklooster (1 kapel, 2 hoofdpoort, 3 Hooipoort,
4 blauwhuis, 5 rosmolen, 6 curia fratrum, 7 zusterrefter, 8 kapittelhuis, 9
‘schamele huisjes’, 10 boerderij, 11 stadshuizen in eigendom van het klooster)
11 Termijnhuis van de Predikheren
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XX Geperiodiseerde plattegrond van het voormalige Collatiehuis, het latere Heilige Geestweeshuis.
De plattegrond is gebaseerd op de opmeting van het Rijksbureau voor de Monumentenzorg uit 1940.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Secreten
Achterhuis
School
Washuis
Schoolmeester
Hakkerij
Ziekenzaal
Slaapzaal
Zijl
turfschuur
Vaders kamers
Franse Jufferschool (Molkenhuis)
Looihal (Pauluskapel)
Regentenkamer
Moederskamer
Refter
Zaal
Jeruzalemkapel
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XXI Situatietekening van de Goudse sluis bij Alphen aan den Rijn uit 1561 door Jan Daemssoon
(archief van het Hoogheemraadschap van Rijnland in Leiden).

XXII Tiendewegspoort in 1858. Olieverf op paneel van Gijsbert J. Verspuy (collectie van het stedelijk
museum Het Catharina Gasthuis).
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XXIII De Veerstalpoort aan de stadszijde (links) en de Dijkspoort of Rotterdamse Poort in 1848.
Ingekleurde tekening van G.J. Verspuy (collectie van het stedelijk museum Het Catharina Gasthuis).
Op het uithangbord rechts staat: ‘Hier stald en verhuurt men paarden en rijtuigen’.

XXIV Geaquarelleerde opmetingstekening van het bastion voor de Dijkspoort uit 1615, mogelijk
getekend door landmeter Henrick Vos (stadsarchief).
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XXV Interieur van de Janskerk in 1844. Kleurenlitho van D.J. van Vreumingen in bezit van het
stedelijk museum Het Catharina Gasthuis.
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XXVI De Bespotting van Christus uit glas 59 door het atelier van Dirck Crabeth (1556).
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XXVII Middendeel van glas 7 met het Laatste Avondmaal met de schenker, koning Philips II van
Spanje, knielend naast apostel Philippus. Achter de koning, gekleed in een met hermelijn gevoerde
staatsiemantel over het kuras en versierd met het ordeteken van het Gulden Vlies, knielt Mary Tudor,
koningin van Engeland. Het glas dateert uit 1557 en is gemaakt door Dirck Crabeth.
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XXVIII Gedeelte uit glas 25 met het Ontzet van Leiden dat in 1604 werd geschonken door de stad
Delft en ontworpen door Ysaac Claeszoon van Swanenburg. De prins van Oranje staat links met
uitgestrekte arm.
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XXIX De Maagd van Dordrecht uit glas 3 naar ontwerp van Gerrit G. Cuyp (1597).
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Overzicht van de in deze Gemeente aanwezige fabrieken met mechanische
beweegkracht of met meer dan 20 arbeiders.
NAAM DER
FABRIEKEN
ENZ.

NAAM DER
Arbeiders beneden de 16 jaar.
EIGENAARS.
Mannel.
8

Vrouwel.
0

1

Aardewerkfabriek G. Prince en
Zonen

2

Bierbrouwerij

0

0

3

Bindrottingfabriek Vollenhoven en 0
Co.

0

Blikslagerij

0

A. Kock

P. van Maaren 1

4

Boekdrukkerij G.B. van Goor 11
Zonen

0

5

Garenfabriek

Gondsche
8
Machinale
Garenspinnerij

12

6

idem

G. Prinee en
Zonen

4

0

7

idem

J.P. van Catz

0

0

8

idem

H. Straver

3

0

9

idem

P.J. Bellaart

3

0

10

idem

B. van Galen

2

1

11

idem

J. IJsselsteijn

3

1

12

idem

H.C.
Kortenoever

1

1

13

Gasfabrick

Maatschappij
van Nieuwe
Geoetr.
Gasbereiding

3

0

Grutterij

H. Overeijnder 0

0

idem

A.J. Vos

0

0

14

Hennipbeukerij Stoombeukmolen 1
‘Gouda’

0

15

Houtzagerij

W. Hoogendijk 0
Wz.

0

16

idem

A. de Jong en
Zonen

0

3
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17

Kistenmakerij Stearine-Kaarsenfubriek 10
‘Gouda’

45

18

Kleederwasscherij J.F. Daalmans
en Bleekerij

0

2

19

idem

G.A. Bouter

0

0

20

idem

C. Boumans

0

0

21

idem

J.T. Jaspers Lz. 0

0

22

idem

T. Jaspers

0

0

23

idem

E. van Straaten 0

0

24

idem

C. Nichting

0

0

25

idem

L. Jaspers en
Zoon

1

0

26

idem

J.T. Jaspers

0

0

27

idem

P. Jaspers en
Zoon

0

0

28

idem

T.N. Joosten

0

0

29

Kleederwasscherij G. Jaspers
en Bleekerij

0

0

30

idem

J. Willems

0

0

31

idem

M. Peeters

0

0

32

idem

F.H. Peeters

0

0

33

idem

S. Verbarendse 0

0

34

idem

H Schrave

0

0

35

idem

J.C. Schrave

0

0

36

idem

H. van Eijk

0

0

37

idem

P.P. Boumans

0

0

38

Koper- &
Blikw. fab

D.A. Ponsioen 0

0

39

Krijtmolen

K. Jonker en
Zonen

2

0

40

Kunstboterfabriek W. Hoogendijk 0
Wz.

0

41

Loodwitfabriek G. Prince en
Zonen

0

0

42

Leerlooijerij

C. Knaap en
Zoon

0

0

43

Olieslagerij

H. Braat

1

0

44

Pittenfabriek

H.W.G. Koning 0
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12

45

Pottenfabriek

K. Jonker en
Zoon

2

0

46

Potten- &
Pijpeufab

J. Prince en Co. 0

0

47

idem

P.
7
Goedewangen
en Co.

3

48

idem

F.S. Sparnaaij

0

4

49

Pijpenfabriek

G.C. van der
Want

0

2

50

idem

H. van Rijst

1

1

idem

P.J. van der
Want

2

1

idem

J. de Gidts

1

1

Schuierhoutfabriek P.J.H. Klopper 1

0

52

Sigarenfabriek D.G. van
Vreumingen

0

53

idem

51

2

Van der Garde 23
& Vrijlandt

0

Stearine-Kaarsenfabriek Stearine-Kaarsenfabriek 10
‘Gouda’

45

54

Siroop-,
Siroopfabriek
Aardappelmeel ‘Gouda’
en Sagofabr

0

55

Smederij

G.J.D. Arends

0

56

Stoom- en
andere
werktuigen

Goudsche
0
Machinefabriek

0

Veerenzuivering Gebr. de Raadt 0

0

57

Watertoren

Goudsche
0
Waterleidingmaatschappij

0

58

Zeepziederij

T.P. Viruly en
Co.

0

1

1

Stoomketels. Paardenkracht.

1

NAAM DER Arbeiders boven de 16
FABRIEKEN jaar.
ENZ.
Mannel.
Vrouwel.
Aardewerkfabriek 39
0

2

13.5

2

Bierbrouwerij 3

0

1

6

3

Bindrottingfabriek 9

6

1
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Blikslagerij 1

0

1

3

4

Boekdrukkerij 21

0

1

3

5

Garenfabriek 57

31

2

80

6

idem

44

0

7

idem

56

3

8

idem

16

1

9

idem

39

6

10

idem

22

2

11

idem

21

0

12

idem

40

6

13

Gasfabrick

15

0

2

10

Grutterij

2

0

1

5.5

idem

2

0

1

5

14

Hennipbeukerij 2

0

1

10

15

Houtzagerij 30

0

1

16

16

idem

0

2

26

17

Kistenmakerij 183

164

2

30

18

Kleederwasscherij 5
en Bleekerij

13

1

3.5

19

idem

4

8

1

4

20

idem

5

7

1

3

21

idem

2

6

1

7

22

idem

2

7

1

8

23

idem

3

4

1

2

24

idem

2

6

1

4

25

idem

8

9

1

5

26

idem

4

6

1

5.5

27

idem

4

4

1

3.5

28

idem

0

3

1

4

29

Kleederwasscherij 4
en Bleekerij

4

1

4.5

30

idem

3

6

1

5.5

31

idem

2

8

1

2

32

idem

4

8

1

5

33

idem

3

5

1

4.5

19
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34

idem

2

4

1

4.5

35

idem

2

4

1

5

36

idem

0

1

1

4

37

idem

2

4

1

10

38

Koper- &
Blikw.fab

2

0

1

2.5

39

Krijtmolen

45

0

1

6

40

Kunstboterfabriek 6

0

1

20

41

Loodwitfabriek 13

0

1

14

42

Leerlooijerij 5

0

1

8

43

Olieslagerij 8

0

1

16

44

Pittenfabriek 0

0

2

9

45

Pottenfabriek 45

0

1

4

46

Potten- &
Pijpeufab

54

0

1

35

47

idem

33

46

1

4

48

idem

50

20

49

Pijpenfabriek 19

34

50

idem

18

10

idem

11

12

1

2

idem

4

8

Schuierhoutfabriek 0

0

1

2

52

Sigarenfabriek 19

0

53

idem

0

51

65

Stearine-Kaarsenfabriek 183

164

10

117

54

Siroop-,
25
Aardappelmeel
en Sagofabr

0

3

40

55

Smederij

0

1

12

56

Stoom- en
andere
werktuigen

0

1

10

Veerenzuivering 3

0

1

6

57

Watertoren

0

2

28

58

Zeepziederij 20

0

2

24

34

5
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XXX Plattegrond van Gouda met aanduiding van de fabrieken met meer dan 20 arbeiders volgens
opgave van de Kamer van Koophandel in 1885 (C.W. Hesselink-Duursma en Bregje de Wit).

Wim Denslagen, Gouda

282

XXXI Bijzondere gebouwen rond 1900.
Kerken: 1 Janskerk van de hervormde gemeente, 2 De katholieke kerk van Sint Joseph, 3 De
katholeieke kerk van Maria Hemelvaart, 4 De oud-katholieke kerk van Johannes de Doper, 5 Synagoge,
6 Lutherse kerk, 7 Remonstrantse kerk, 8 Kleine of Armenkerk, 9 Gereformeerde kerk A, 10
Gereformeerde kerk B, 11 Christelijk Gereformeerde kerk, 12 Vrije Gereformeerde kerk.
Openbare gebouwen: 13 Stadhuis, 14 Waag, 15 Arti-Legi (Museum van Oudheden en Kantongerecht),
16 Librije (stadsboekerij), 17 Politiebureau, 18 Stadstimmerwerf, 19 Bank van Lening, 20 Vrouwetoren,
21 Barbaratoren, 22 Gasfabriek, 23 Electrische Centrale, 24 Post- en telegraafkantoor, 25 Kantoor
Registratie Domeinen, 26 Belastingkantoor, 27 Armkamer, 28 Kazerne, 29 Garnizoens Nachtlegeren Kledingmagazijn, 30 Leesbibliotheek van 't Nut, 31 Nutspaarbank en bibliotheek, 32
Zweminrichting, 33 Vismarkt, 34 Stoomgemaal.
Gebouwen van sociale zorg: 35 Weeshuis, 36 Sint Jozef Weeshuis, 37 Israëlisch Oude Mannen- en
Vrouwenhuis, 38 Catharina Gasthuis, 39 Oude Vrouwenhuis, 40 Oude Mannenhuis, 41 Werkinrichting,
42 Proveniershuis, 43 Hoffmans Gesticht, 44 Volksgaarkeuken, 45 Diaconessenhuis De Wijk, 46
Sint Theodorus Stichting.
Sociëteiten: 47 Sociëteit De Réunie, 48 Sociëteit Vredebest, 49 Sociëteit Ons Genoegen, 50
Room-Katholieke Leesvereniging (Concordia).
Scholen:
51 Gymnasium, 52 Hogereburgerschool, 53 Muziekschool, 54 Eerste Burgerschool voor Jongens, 55
Ambachtsschool, 56 Avondschool voor ambachtslieden, 57 Eerste Burgerschool voor Meisjes, 58
Tweede Burgerschool voor Jongens, 59 Tweede Burgerschool voor Meisjes, 60 Sint Aloysiusschool,
61 Openbare Lagere School nummer 1, 61 Tweede Kosteloze School, 62 Rooms Katholiek
Liefdegesticht, 63 Gouweschool, 64 Groen van Prinstererschool, 65 Vrije Gereformeerde School, 66
Stadstussenschool, 67 Rooms Katholieke Armeninrichting, 68 Goudse Industrie en Huishoudschool.
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XXXII Gedempte waterlopen sinds 1828.

1
2
3
4
5

Donkere Sluis
Amsterdams Verlaat
Mallegatsluis
Havensluis
Hanepraaigemaal
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XXXIII Sectie B (Stadserf) van het kadastraal minuutplan van Gouda uit 1828 (Algemeen Rijksarchief
in Den Haag).

XXXIV Sectie C (Markt) van het kadastraal minuutplan van Gouda uit 1828 (Algemeen Rijksarchief
in Den Haag).
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XXXV Sectie D (Proveniershuis) van het kadastraal minuutplan uit 1828 (Algemeen Rijksarchief in
Den Haag).
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XXXVI Rivierkaart van de Hollandsche IJssel van het Ministerie van Oorlog uit 1860. Opgemeten
door de landmeters E. Olivier Dz en J. Leijds. Collectie Bodel Nijenhuis in Leiden.
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XXXVII Chromotopografische Kaart des Rijks. Den Haag, Topografische Dienst, 1914 (facsimile
uitgave Landsmeer, Robas, 1989). Blad 432 (Schaal 1:25.000). Algemeen Rijksarchief in Den Haag.

XXXVIII Stadsplattegrond van Gouda uit 1998 (Ingenieursbureau Oranjewoud te Heerenveen).
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XXXIX De stadsuitbreidingen van Gouda.
1 Korte Akkeren Oud

(vanaf ca. 1800)

2 Nieuwe Park

(vanaf ca. 1800, 1880-1915, tot ca. 1980)

3 Kadenbuurt vanaf circa

1800, 1900-1918

4 Kort Haarlem

(vanaf ca. 1800, 1918-1923, 1931)

5 Ouwe Gouwe

(1900-1918, 1950-1954, 1992)

6 Korte Akkeren volgens plan 1931

(1931-1956)

7 Vogelbuurt

(1931-1956)

8 Weidebloemkwartier

(1945-1956)

9 Kromme Gouwe

(1949-1976)

10 Vreewijk

(1952-1958)

11 Oosterwei

(1958)

12 Achterwillens

(1958)

13 Sportbuurt

(1967-1971)

14 Boerhaavekwartier

(1961-1972)

15 Windrooskwartier

(1968-1972)

16 Heesterbuurt

(1970-1975)

17 Anna van Hensbeeksingel

(1977-1979)
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18 De Goudse Poort

(1974-1980)

19 Groenhovenpark

(1975)

20 Groenhovenkwartier

(1970-1975)

21 Zoom-, Hoef- en Hoevenbuurt

(1973-1975)

22 Lustenbuurt

(1973-1974)

23 Burgenbuurt

(1973-1978)

24 Albrechtsveld

(1976-1978)

25 Catsveld

(1973-1975)

26 Steinenbuurt

(1973-1974)

27 Watergrasbuurt

(1975-1977)

28 Ridder van Catsweg

(1973-1974)

29 Mammoet

(1970-1982)

30 Wervenbuurt

(1981-1984)

31 Slagenbuurt

(1986-1987, 1997)

32 Gaardenbuurt

(1992-1998)

33 Molenbuurt

(1990-1995)

34 Polderbuurt

(1990-1995)

35 Vrijheidsbuurt

(1992-1995)

36 Componistenbuurt

(1992-1998)

37 Muziekbuurt

(1992-1995)

38 Goudse Hout
39 Stolwijkersluis
40 Oostpolder in Schieland
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Deel 2
Zeventiende en achttiende eeuw
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Gouda tijdens de Republiek
Opstand en Reformatie
Toen de geuzenaanvoerder Adriaan van Swieten op 21 juni 1572 de stad in naam
van Willem van Oranje had ingenomen, begon de repressie van de katholieken, ook
al had de geus aan de leden van de vroedschap ‘liberteyt van den religie’ beloofd.
Maar processies werden verboden en het was dan ook niet meer toegestaan om zich
‘met het sacrament in hoer koercleet’ op de openbare weg te begeven (Booma, Van
Rome tot Reformatie, 1989, 41). De laatste misviering in de Sint Janskerk had plaats
op Maria Visitatie (2 juli) van hetzelfde jaar. De Staten van Holland gaven in die
maand bevel tot confiscatie van het kerkzilver en zo werd al in augustus van 1572
voor een waarde van 6382 pond Vlaams uit Gouda weggevoerd ten behoeve van de
oorlogvoering tegen de Spaanse overheerser. Later dat jaar vielen troepen van Lumey
tijdens hun korte bezoeken aan de stad enkele kloosters binnen. Het
Margarethaconvent werd in brand gestoken, de kloosters van de agnieten en van
Magdalena werden geplunderd en de rector en procurator van de collatiebroeders
vermoord (Hibben, Revolt, 1983, 86).
In 1573 werd de parochiekerk van Sint Jan door ‘eenighe moetwillighe ende
oproerighe gheesten gheopent... ende oeck daerinne gehouden de predicatie van de
ghereformeerde religie’, aldus een bericht in de vroedschapsresoluties. De
kerkmeesters van de Janskerk moesten het sacramentshuis verwijderen en enkele
maanden later het hoogaltaar. Om een einde te maken aan de voortdurende
tegenwerking van het stadsbestuur, werd de vroedschap op 26 juli 1573 op last van
Willem van Oranje ontbonden (Booma, Van Rome tot Reformatie, 1989, 46). Enkele
jaren later was de Reformatie in Gouda voltooid met de confiscatie van de
kloosterterreinen. De meeste kloostergebouwen werden vervolgens voor afbraak
verkocht.
De beeldenstorm van 1566 is aan Gouda voorbij gegaan, omdat het stadsbestuur
tijdig was gewaarschuwd door alarmerende berichten uit Vlaanderen, maar de Opstand
tegen de Spaanse overheersing heeft wel de sloop van het grafelijke kasteel tot gevolg
gehad: het enorme bouwwerk uit de veertiende eeuw werd in 1577 door een woedende
menigte neergehaald.
Enige jaren later werd het protestantisme verscheurd door de strijd tussen
remonstranten en contraremonstranten. Begonnen als een theologisch conflict
aangaande de predestinatie tussen de Leidse hoogleraren Arminius en Gomarus,
groeide de kwestie uit tot een politieke strijd, waarbij Gouda in meerderheid de zijde
koos van de remonstranten. Dit tot groot ongenoegen van de religieuze vluchtelingen
uit de Zuidelijke Nederlanden, vaak aangeduid als ‘onze Vlaamse broeders’, die de
orthodox-calvinistische opvattingen waren toegedaan en elders ter kerke gingen, in
Moordrecht, Haastrecht en zelfs Oudewater. Hun lange voettochten over de drassige
wegen bezorgden hun de scheldnaam ‘slijkgeuzen’.
Het remonstrantse stadsbestuur verbood zelfs religieuze bijeenkomsten van de
contraremonstranten, door de magistraat omschreven als ‘conventiculen van de
predestinateurs’. Niettemin hielden de ‘dolerenden’ geheime diensten, eerst in het
huis van de tapijtwever Louris Vrecke aan de Spieringstraat en later in een kamer
aan de Gouwe. Het verbod werd met hulp van de sterke arm opgelegd en de
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tegenwerping dat het hier ‘een dwangh in de conscientie’ betrof, liet het stadsbestuur
koud.
Aan het steeds hoger oplopende conflict tussen het stadsbestuur en de calvinisten
kwam een einde door het ingrijpen van prins Maurits. In 1618 verzette de stadhouder
de wet en verving tien vroedschapsleden en de vier burgemeesters. Een direct gevolg
hiervan was dat de contraremonstranten nog in hetzelfde jaar
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de kapel van het Catharina Gasthuis in gebruik hebben kunnen nemen. En toen de
Synode van Dordrecht kort daarna de leer van de predestinatie als enige juiste had
aangewezen, konden de gereformeerden de hoofdkerk in bezit nemen en werden de
remonstrantse voormannen de stad uitgezet.

Bevolking en bedrijvigheid
De schout, schepenen, burgemeesters en tresorier van Gouda hadden in 1494 de
grafelijke belastingcommissarissen meegedeeld dat het aantal huizen of haardsteden
van 2800 naar 1600 of 1700 gedaald was sinds de dood van hertog Karel de Stoute
in 1477 (Enqueste 1494, 1876, 177). Dat was veroorzaakt, zeiden ze, door de sterke
achteruitgang van de bedrijvigheid, met name van de bierbrouwerij en de
lakennijverheid. De inwoners waren zo verarmd dat velen hun hand moesten
ophouden. De magistraten klaagden verder over de verlanding van de IJssel, waardoor
de landerijen rondom de stad wateroverlast kregen en nauwelijks meer iets opbrachten.
Daarnaast noemden ze het verlies aan land door het uitdelven van de venen.
Bij de grafelijke schatting van 1514 verklaarde de stadsbode Gerit Claeszoon
desgevraagd dat er van de 1694 huizen die de stad toen telde, 554 voor de belasting
niets opbrachten, daarbij inbegrepen de 168 huizen die buiten de Dijkspoort en de
Potterspoort lagen. Bij die gelegenheid verklaarden de drie Heilige Geestmeesters
onder ede dat er zich onder de 9000 of 10.000 parochianen ongeveer 4000 bedeelden
bevonden, ‘zoo kinder als anders’, en dat er vermoedelijk ongeveer 1000 armen
waren die uit schaamte niet bedeeld wilden worden. Uit deze belastinginspectie van
1514 blijkt dat Gouda 148 brouwerijen telde en elf of twaalf drapeniers (Informacie
1514, 1866, 383 en 385).
De ondervraagden behoefden voor de taxateurs niet te overdrijven waar het de
vermogenspositie van de Gouwenaren betrof. Die was ronduit slecht, zoals bijna
overal in de zestiende eeuw. Het aantal bierbrouwerijen daalde nog verder in de loop
van die eeuw. Er moeten, schreef Ignatius Walvis in 1714, ooit driehonderdvijftig
brouwerijen in Gouda zijn geweest, maar hij voegde hier aan toe dat burgemeester
Jan Reynierszoon de Swaen (1549-1588) had meegedeeld dat er in de loop van de
zestiende eeuw nog maar honderdzesentwintig over waren. De meeste lagen aan de
Oosthaven, zesenveertig bedrijven in totaal, aan de Westhaven lager er drieëndertig,
langs de Gouwe drieëntwintig, in de Peperstraat achttien, in de Spieringstraat drie,
op het Marktveld lag één brouwerij, bij Sint Anthonie één en ten slotte nog één op
de Raam. Sindsdien is het aantal nog verder teruggelopen en in 1616 waren er nog
maar veertien brouwerijen overgebleven. Gouda produceerde in het midden van de
zestiende eeuw 187.000 vaten per jaar, maar door importbeperkingen, zware
concurrentie en de in 1572 uitgebroken Opstand was dit aantal in 1580 teruggevallen
naar 10.000 (Sijrier, Van Jan de Witt en Jan Salie, 1992, 266). Ook de lakennijverheid,
vroeger tamelijk belangrijk, was in de loop van de zestiende eeuw zo goed als
verdwenen. Dank zij de toestroom van Vlaamse wevers, die ten tijde van de
binnenlandse beroerten als vluchtelingen door het stadsbestuur naar Gouda waren
gehaald, nam de bedrijvigheid in de textielnijverheid enigszins toe. Tussen 1583 en
1588 had de stad ongeveer 4500 gulden uitgegeven aan de herinrichting van
voormalige kloostergebouwen voor deze industrie (Hibben, Revolt, 1983, 140). Maar
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aan het einde van de zeventiende eeuw verliep de bedrijfstak alweer. Toch waren er
in de zeventiende eeuw nog bekende tapijtfabrieken in Gouda, zoals die van Engel
van den Banken. Deze fabrieken waren gespecialiseeerd in kamerbehangsels (Lange
van Wijngaerden, Beschrijving, II, 1817, 369).
De turfhandel bleef als vanouds belangrijk. In 1562 waren meer dan 1200 inwoners
werkzaam in deze handel, onder wie 500 of 600 turfschippers. De Turfmarkt bood
op den duur te weinig ruimte en in 1566 werd de handel verlegd naar de Raam, waar
de turfschuiten uit Moordrecht en Waddinxveen konden aanleggen. Rond het midden
van de zestiende eeuw lag de overslagplaats van de turf bij het kasteel. Hier werd de
turf voor de export overgeladen op grotere schepen. Bij dat werk waren toen tussen
de 700 en 800 turfdragers betrokken (Hulshof, Ambachtsgiden, 1996, 80).
Gouda kon zich in de tweede helft van de zeventiende eeuw herstellen met de
ontwikkeling van twee nieuwe bedrijfstakken, die tot op heden min of meer het
symbool voor de stad zijn: de pijpenmakerij en de kaashandel. In 1670 telde Gouda
meer dan honderd pijpenmakerijen en dit aantal was, afgaand op het aantal
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merken, rond 1730 gestegen tot 611 bedrijfjes. Rond 1750 vonden ongeveer 7000
personen werk in deze bedrijfstak (Hulshof, Ambachtsgilden, 1996, 84). Rond deze
machtige, voornamelijk op export gerichte industrie ontstonden verschillende andere
bedrijfjes, zoals pottenbakkerijen, mandenmakerijen, kuiperijen, kleihandelaren en
vervoersbedrijven.
De kaashandel heeft zelfs internationale allure gekregen, hetgeen al werd voorvoeld
door de Goudse arts Almeloveen, die de stad, zo deelt Ignatius Walvis ons mee,
‘Turopolion’ had genoemd, Kaasstad in het Grieks. De Stolwijkse of zoetemelksekaas
werd verhandeld op de Sint Jacobsmarkt en op de Matthaeusmarkt.
Gouda kende ook een tamelijk grote bedrijvigheid in de vlas- en hennepverwerking,
in spinnerijen en lijndraaierijen (Hulshof, Ambachtsgilden, 1996, 80). Langs de
stadmuren lagen tientallen touwslagerijen en lijnbanen waar honderden mensen,
onder wie veel vrouwen en kinderen, werkten. Het hekelen van het vlas werd vooral
door vrouwen verricht en de kinderen werkten in de lijnbanen, waar zij niets anders
behoefden te doen dan het rad om te draaien, ‘waar mede zij onder het draaijen noch
hunne schoolboekjes leerden’, aldus Huibert Griffioen van Waarder in 1821. De
vrouwen hekelden de vlas meestal thuis, met de ramen open vanwege de enorme
stofwolken die dat werk produceerde.
In de achttiende eeuw kende de stad een tamelijk grote textielfabriek van Claas
van Mechelen. Deze had de fabriek in 1710 gekocht met behulp van een forse
investering uit de kas van de burgemeesters. Het bedrijf produceerde ruwe stoffen
voor uniformen en om de omzet te vergroten werden de weeshuiskinderen verplicht
de kleding van dit bedrijf te dragen.
Daarnaast moet de economische betekenis van het scheepvaartverkeer niet worden
onderschat. De stad had belang bij de gecostumeerde doorvaart, de door de landsheer
voorgeschreven route langs zijn tollen. Aan de tolopbrengsten had de stad niets, want
die kwamen toe aan de grafelijkheid en later aan de Staten van Holland, maar het
gedwongen oponthoud van de schippers, het verladen van goederen en de
sluisheffingen brachten zo veel op dat Gouda met moeite te bewegen was het
oponthoud te verkleinen door infrastructurele verbeteringen te laten uitvoeren. Een
deel van de welvaart, schreef Lodovico Guicciardini, kwam van de scheepvaart ‘als
die schepen daer lange moeten liggen wachten om door de sluysen te komen, waer
door zij heur behoeften meest dan binnen der stadt coopen, soo dat men meynt des
stadts neeringhe daer aen te hanghen’ (Guicciardini, Beschrijvinghe, 1612, 218).
In 1674 werkte bijna vijfenvijftig procent van de beroepsbevolking in de nijverheid,
zoals recente onderzoekers hebben berekend. De totale bevolking bestond toen uit
16.000 zielen. Ten gevolge van de groeiende pijpen- en aardewerkindustrie nam de
bevolking toe tot 20.000 personen in 1732. De stad telde toen 3974 huizen volgens
de verpondingskohieren van dat jaar.
In tegenstelling tot de situatie in de twintigste eeuw, waren niet de ondernemers
het kapitaalkrachtigst, maar de politieke elite, de regentenfamilies, zoals J.J. de Jong
in zijn studie naar de Goudese elite heeft aangetoond. Naast de bestuurlijke elite
kende de stad in de achttiende eeuw ook een economische elite. Hiertoe behoorden
onder anderen de koopman Jacob Blom, Bastiaan van Ravensberg, handelaar in
pijpaarde en pottenbakkersklei, Dirk Verrijst, hennepkoopman, Gerrit Boon,
zeepzieder, bleker, walvisreder en groothandelaar in verfwaren en papier, de wijnkoper
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Leendert Swanenburgh Evertszoon en de steenfabrikant Leonard Swanenburg
Reinierszoon.
Toen het in de achttiende eeuw slechter ging met de economie, leden de regenten,
die hun kapitaal met weinig risico in obligaties hadden belegd, minder dan de
ondernemers. ‘De groeiende afstand’, aldus een conclusie van J.J. de Jong, ‘tussen
aan de ene kant de elite, die een deel van haar gezag aan haar rijkdom ontleende, en
aan de andere kant de grote massa van de bevolking heeft mogelijk een sterker
standsbegrip en superioriteitsgevoel bij de over het algemeen kapitaalkrachtiger
patriciërs in de hand gewerkt.’
De pijpenindustrie zakte na het midden van de achttiende eeuw in, en de Statistique
Industrielle et Manufacturière van 1812 maakt melding van nog maar 112
pijpenmakerijen in Gouda (Wessels, Stadsmonografie, 1939, 45). De Vierde Engelse
Oorlog (1780-1784) en de daarmee samenhangende importbeperkingen hebben de
zwaarste klap toegebracht aan de Goudse pijpenindustrie, die al eerder te lijden had
gehad van buitenlandse concurrentie. Volgens H. Griffioen van Waarder had de
pijpenindustrie ook geleden van de sigaar, die vooral bij ‘lieden van meer beschaafden
stand’ in zwang was gekomen, ‘zoo dat men dikwerf wel-
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gekleede jonge lieden met eene brandende cigarro in den mond langs de straten ziet
gaan, welke zich echter wel zouden schamen van met korte pijpen te loopen’, zoals
hij in 1821 schreef.
Uit de eerste exacte bevolkingstelling van 1792 bleek dat de stad nog maar 11.943
inwoners had: een drastische vermindering, die de economische neergang
weerspiegelt.

Bestuurlijke verhoudingen
Na de Opstand groeide de macht van de stedelijke regenten, vooral in de
‘stemhebbende’ steden. Gouda was de kleinste van de zes grote steden van Holland
die stemrecht hadden in de Staten van Holland. Zo had de Goudse magistraat invloed
op de gewestelijke politiek en daardoor ook op de Staten Generaal van de Republiek
der Verenigde Nederlanden. Sinds het begin van de zeventiende eeuw werd de
stedelijke politiek beheerst door een kleine groep families, waarvan sommige hun
macht bij de wetsverzetting door de stadhouder prins Maurits in 1618 hadden verloren.
De aan de kant geschoven families stelden later alles in het werk om hun vroegere
invloed terug te krijgen. Van deze onverkwikkelijke machtsstrijd bestaat een eigentijds
verslag onder de titel De provisionele openinge van eenige saken die 't zedert ettelijcke
iaren herwaerts binnen der stede van der Goude voorgevallen en gepassert zijn
(Sijrier, Van Jan de Witt en Jan Salie, 1992, 289).
Het stadsbestuur werd gevormd door een college van magistraten, bestaande uit
de schout, zeven schepenen en vier burgemeesters, en de raad of vroedschap. Dit
adviescollege, sinds de vijftiende eeuw samengesteld uit veertig personen, werd
direct na het overlijden van stadhouder Willem II in 1650 door de regenten
teruggebracht tot achtentwintig personen, in een poging de politieke macht tot een
overzichtelijke groep families te beperken. Niet dat de vroedschap erg veel macht
had, maar het lidmaatschap was voor het leven en stond open voor oud-magistraten.
Voorts werden een aantal ambten onder de vroedschapsleden verdeeld. De uitvoerende
macht lag bij de burgemeesters en zij bekleedden ook het voorzitterschap van de
raadsvergaderingen. De wetgevende macht berustte eveneens bij de magistraat, maar
civiele en strafrechtelijke processen dienden voor de schepenbank. De functies van
schout en baljuw, de vertegenwoordigers van het soevereine gezag (na de Opstand
de Staten van Holland) waren in Gouda in één persoon verenigd. In het gerecht trad
hij op als baljuw in de functie van openbare aanklager en als schout of hoofdofficier
was hij belast met de handhaving van de openbare orde in de stad.
Gedurende het Eerste Stadhouderloze Tijdperk (1650-1672) was de politieke macht
weer terug bij een kleine groep regentenfamilies. Het patriciaat ontwikkelde zich in
deze periode tot een bestuurlijke elite die haar oude banden met het economisch
leven in de stad had verloren. Alleen dank zij de wetsverzetting van 1672 konden
enkele ondernemers nog tot de vroedschap doordringen, daarna was dat nauwelijks
meer mogelijk. Zo is het patriciaat gedurende de gehele achttiende eeuw een tamelijk
gesloten sociale groep geweest. De regenten belegden hun vermogen vooral in
obligaties en lijfrenten en dan bij voorkeur van de Staten van Holland, omdat ze
daarmee het minste risico liepen. Ook grondbezit vormde een aantrekkelijke belegging
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voor vermogende regenten. Goudse bedrijven waren oninteressante beleggingsobjecten
geworden (Sijrier, Van Jan de Witt en Jan Salie, 1992, 280).
Het stadsbestuur had wel veel zeggenschap over de stedelijke economie en het
maatschappelijk leven. De magistraat kon de handel en nijverheid door middel van
keuren reglementeren en benoemde de dekens en overlieden van de gilden. De
magistraat benoemde verder nog de regenten van de verschillende liefdadige
instellingen, de predikanten, kerkmeesters, commissarissen politiek en de rentmeester
van de Sint Janskerk, de rector van de Latijnse School, de twaalf commissarissen
van de waterschappen in de vier stadskwartieren, de stadschirurgijns en de kolonels
van de schutterij. Er waren in totaal bijna vierhonderd stadsambten die de magistraat
te vergeven had. Al deze ambtsdragers vormden in zekere zin de cliëntèle van de
stadsregeerders. In tijden van onrust moesten de regeerders kunnen steunen op de
schutterij en deze instelling had dan ook een belangrijke plaats in het stedelijk leven.
De schutterij omvatte zevenhonderdenvijftig manschappen, ingedeeld in vier
compagnieën of vendels, die genoemd waren naar de wijken waarin de stad was
verdeeld: Oosthaven, Westhaven, Gouwe en Markt.
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182 Manuscriptkaart van het westelijke deel van Gouda uit 1807 van A. Blanken Janszoon met
rechtsonder de buitenplaats Actiehoven (Hingman, Kaarten, 1871, 3283).

De stadsheerlijkheden
Het stadsbestuur had groot belang bij de beheersing van het omliggende platteland.
De nijverheid binnen de stadsvrijheid moest kunnen worden beschermd tegen
mogelijke concurrenten in de directe omgeving. In 1531 had het stadsbestuur de
zogenoemde order op de buitennering uitgevaardigd, die een verbod inhield om in
de nabijheid van de stad brouwerijen, tapperijen, looierijen, ververijen of
timmerwerkplaatsen op te richten (Hulshof, Ambachtsgilden, 1996, 66). Bovendien
was de stad in waterstaatszaken afhankelijk van de omliggende polders. In tijden
van oorlog moest Gouda het platteland zelfs kunnen inunderen, wat in het rampjaar
van 1672 ook inderdaad is gebeurd. Het Goudse stadsbestuur had daarom niet alleen
bestuursfuncties verworven in de omringende waterschappen, maar ook een aantal
heerlijkheden gekocht. Zo waren Goudse regenten bekleed met de wetgevende,
rechterlijke en uitvoerende macht in de heerlijkheden Bloemendaal, Broek, Thuyl
en 't Weegje, Nieuwerkerk, Gouderak, Land van Steyn, Willens, Vrijehoef,
Kalverenbroek en Capelle.
De heerlijkheid Broek, Thuyl en 't Weegje was al in 1377 door de stadsheer Jan
van Blois in eeuwigdurende pacht aan de stad Gouda overgedragen. Het Land van
Stein had Gouda in 1438 verworven uit het bezit van de stadsheer Jan van Beaumont,
die het had gekregen van het kapittel van Oudmunster. De andere heerlijkheden
werden in 1664 door de Staten van Holland aan Gouda in leen gegeven (Walvis,
Beschrijving, 1714, 49). Aangezien de stad zelf niet kon optreden als leenman, moest
het stadsbestuur een sterfelijk persoon, een ‘sterfman’, aanwijzen die ‘het verley [het
leen] en de investiture als naar style’ op zich kon nemen. Telkens na de dood van
een leenman moest een leenverheffing voor de Leenkamer van Holland plaatshebben,
hetgeen gepaard ging met de betaling van een zogeheten laudemium aan de leenheer,
in casu de Staten van Holland.
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Bij de Staatsregeling van 1795 werden de heerlijke rechten afgeschaft, in 1814
werden ze door koning Willem I hersteld, en uiteindelijk bij de Grondwet van 1848
definitief opgeheven, waarna Gouda overging tot de verkoop van de heerlijkheden.
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183 Actiehoven, voorheen Tristenburg, aan de Hoge Schielandse Zeedijk in 1910. De bomen werden
in 1953 gerooid, het huis werd kort daarna gesloopt.

De nieuwe eigenaars mochten zich dan wel ‘heer’ noemen, maar overheidsrechten
hadden ze niet meer, hoogstens enige inkomsten. Zo inde F. Kolkman te Breda, heer
van Gouderak, nog in 1933 een jaarrente van vijfentwintig gulden, een bedrag dat
was overeengekomen in de leenakte van 1664 (Smit, Regentendagboek, 1957,
114-119).

Buitenplaatsen
Sinds de zeventiende eeuw bezaten rijke stedelingen niet alleen een voornaam
stadshuis, maar ook een buitenplaats om de zomermaanden door te brengen in de
‘lusthof’ van de natuur. Het bezit van een buitenplaats of landgoed met tuinen en
landerijen verschafte de stedelijke elite een leven dat ver verheven was boven het
gezwoeg van de boer, waarbij hij het landleven kon ophemelen. De stad was de bron
van de welvaart en daarmee ook van luxe en decadentie, maar het buitenleven was
eenvoudig en gezond. Vooral gezond ‘door dien de versche lucht met geen vuyle
stinckende dampen, gelijk in de steden, besmet is, waer door 't verteeren der spijsen
in de maegh belet wordt’, zoals Jan van der Groen in Den Nederlandtsen Hovenier
uit 1672 schreef (Jong, Natuur en Kunst, 1993, 18).
Goudse patriciërs en rijke kooplieden bezaten zulke buitenplaatsen. Deze waren
niet altijd zo groots opgezet als die van het Amsterdamse patriciaat aan de Vecht.
Ze bestonden soms uit niet meer dan een voorhuis van een boeren hofstede. In Gouda
kwam de trek naar buiten pas in het begin van de achttiende eeuw op: omstreeks
1750 had de Goudse elite in totaal niet meer dan twintig buitenplaatsen. Een kwart
van alle regenten bezat een buitenplaats, vooral burgemeesters en consulairen,
regenten die het burgemeestersambt hadden bekleed (Jong, Goed Fatsoen, 1985,
225-232).
Hoe de buitenplaats zich van boerderij tot landhuis kon ontwikkelen, leest men in
de studie van J.J de Jong over de Goudse elite. De buitenplaats van Cornelia van
Immerzeel bijvoorbeeld, bestond in 1726 uit niet veel meer dan het voorhuis met
keuken en wat grond van een hofstede bij Bodegraven. Haar kleinzoon, de
burgemeester Bartolomeus de Moor van Immerzeel liet in 1769 bij Alphen aan de
Rijn een landhuis bouwen, compleet met koetshuis en tuinmanswoning, omgeven
door een schitterend park. Hij noemde het Raadwijk, een wijkplaats voor de raad
van Gouda.
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Even buiten de stad aan de Hoge Schielandse Zeedijk, bij het begin van de huidige
Bosweg, lag de buitenplaats Actiehoven, het vroegere Tristenburg dat deze naam bij
verkoop in het beruchte speculatiejaar 1720 had gekregen. Het huis bestond uit een
kelder, een keuken, een zolder, een boven- en een benedenportaal en vier kamers.
Het is in 1953 gesloopt, samen met de twee rijen bomen die de dijk omzoomden.
Een andere bekende buitenplaats was Burghvliet. Het huis lag aan het einde van
de Karnemelksloot, op de hoek van de huidige Burgvlietkade. Het werd in 1710
grootscheeps verbouwd door burgemeester Arent van den Burgh, die er Goudse
dichters en schrijvers ontving, onder wie ook de bekende dichter Jan van Hoogstraten,
die zelfs een dichtbundel aan Arent van den Burgh opdroeg.
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184 Buitenplaats Burghvliet in 1925.

Arent was een van de grondleggers van de in 1766 opgerichte Maatschappij der
Nederlandsche Letterkunde. Deze hofstede bestond uit een boerenschuur en een
dwarsgeplaatst voorhuis met zadeldak en twee topgevels. Burghvliet is in 1930
afgebroken. Er bestaat nog een foto van uit omstreeks 1925 (Schrik niet, 1993, 37).
Een aantal van die buitenplaatsen heeft H. Griffioen van Waarder (1754-1836)
nog gekend. Hij noemde de buitenplaats van burgemeester Bruno van der Dussen
(1660-1741), gelegen onder de rook van Zwammerdam en ook Raadwijk en verder:
Knodsenburg bij Bodegraven, Zeelust van Roemer Vlacq bij de Goudse Sluis,
Rhijnstroom, Postrust (het latere Brittenrust), Doesrust bij de Reeuwijksebrug,
Wiltenburg bij Sluipwijk. Deze hofstede was ooit bestuurscentrum van een
heerlijkheid en diende ook tot gevangenis. Nog in het begin van de negentiende eeuw
stond er een galg naast het herenhuis opgesteld, wat zeer uitzonderlijk was, omdat
die toen overal in Holland al waren weggehaald. De Goudse vroedschap en
geschiedschrijver Cornelis Johan de Lange van Wijngaerden heeft tot zijn overlijden
in 1820 gewoond in Oud Wassenaar. Ten slotte noemde H. Griffioen van Waarder
nog de buitenplaatsen Huis te Paauw, eveneens in Wassenaar gelegen, Dampegeest
in Limmen, een buitenplaats te Kamerik en Elsbosch in Nuland.

De Bataafse Omwenteling
De strijd die de patriotten onder de invloed van Franse Verlichtingsidealen waren
begonnen tegen de prinsgezinden en de regentenheerschappij ging gepaard met de
oprichting van vrijkorpsen. Deze manschappen zagen zichzelf meer als de legitieme
voortzetters van de aloude stedelijke schutterijen en nachtwachten dan als onwettige
opstandelingen.
Het Goudse vrijkorps was betrokken bij de bekende aanhouding van prinses
Wilhelmina, de echtgenote van de in 1785 uitgeweken stadhouder Willem V, bij
Goejanverwellesluis in Hekendorp op 28 juni 1787. Dit incident in de strijd tussen
de patriotten en de prinsgezinden kreeg een dramatisch gevolg toen de broer van de
prinses, Willem II, koning van Pruisen, met een groot leger orde op zaken kwam
stellen. Toen dat leger in aantocht was, sloeg de stemming in Gouda om ten gunste
van de prinsgezinden, die vervolgens de huizen van patriotten begonnen te plunderen.
De rellen moesten door Pruisische soldaten worden onderdrukt, waarna de oude
regenten weer terugkeerden in de stedelijke bestuurscolleges; maar niet voor lang,
want in de strenge winter van 1794 marcheerde het Franse leger over de bevroren
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rivieren Holland binnen. Met het Haags Verdrag van 1795 werd de Republiek der
Verenigde Nederlanden vervangen door de Bataafse Republiek en werd overal de
wet verzet. De nieuwe municipaliteit besloot dat de nieuwe gelijkheidsidealen niet
strookten met het vertoon van adellijke wapens, zodat die werden verwijderd van
onder meer de schilden die de leeuwen op het bordes van het stadhuis vasthielden
en van de grafborden in de Janskerk. Zelfs de namen van de bouwheren van de Waag
werden van de schilden op de gevel verwijderd, omdat ze regenten geweest waren.
Wim Denslagen
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Ruimtelijke veranderingen
Sloopwerkzaamheden
‘Den 23en augustii 1576 is vercocht de kerck van de minnebroers convent om
afgebroocken ende geheelijck ter aarden toe gedemoleert te worden ende sal de
kooper aan hem behouden alle matrialen van hout, ijser, steen, schalien uytgesondert
de sarcken in de kerck, in 't pant ende elders aldaar leggende mitsgaders alle
vloersteenen ende de steenen van 't altaar in 't choor die ten profijte van de stadt sal
blijven, met de gront van dien, ende is van de voorzeide kerck in 't vierkant kooper
gebleeven Cornelis Jaspertszoon van Leijden, voor de somme van vierhondert
gulden...’. Aldus het begin van de trieste balans die de anonieme geschiedschrijver
in de zeventiende eeuw kon opmaken nadat de Opstand een einde had gemaakt aan
het kloosterleven (Chronijck vander Gouda). Het Minderbroederklooster, dat vroeger
een speciale bescherming van de stad genoot, werd volledig met de grond gelijk
gemaakt. Hetzelfde lot trof het Regulierenklooster aan de Raam. De kloostergebouwen
werden in 1576 voor afbraak verkocht en de kapel in 1580. Niet alle kloostergebouwen
werden zo grondig gesloopt. De meeste kloostergebouwen konden voor andere
doeleinden worden gebruikt, vooral voor de tapijtweverij. Maar later werden ze toch
afgebroken, behalve dan het Cellebroedersklooster

185 Kloosterkaart van Gouda door Jacob van Deventer uit omstreeks 1560 (Koeman, Jacob van
Deventer, 1992). Foto van de oorspronkelijke manuscriptkaart in de Koninklijke Bibliotheek te Madrid.
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186 Bijzondere gebouwen in de zeventiende en achttiende eeuw.
1 Janskerk, 2 Stadhuis, 3 Waag, 4 Sint Jorisdoelen, 5 Tolhuis, 6 Mallegatssluis, 7 Sluiswachtershuis,
8 Sluiswachterswoning, 9 Stadskraan, 10 Zakkendragershuis, 11 Bank van Lening, 12 Boterhuis, 13
Vismarkt, 14 Looihal, 15 Grote Volmolen, 16 Kleine Volmolen, 17 Korenmolen 't Slot, 18 Molen
De Rode Leeuw, 19 Molen De Croot, 20 Molen De Korenbloem, 21 Molen De Wip, 22 Molen De
Noord, 23 Groot Schippershuis, 24 Tuchthuis, 25 Herenlogement Het Herthuis, 26 Stadsherberg, 27
Latijnse School, 28 Librije, 29 Remonstrantse schuilkerk Het Kromhout, 30 Lutherse kerk, 31 Waalse
kerk.
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187 Kaart van Gouda uit 1585 in de atlas Civitates Orbis Terrarum van G. Braun en F. Hoogenberg
(1588).

aan de Groeneweg. De Reformatie verschafte de slopers nog meer werk: in 1576
werd de Noodgodskapel aan de Westhaven afgebroken. De afkomende steen kon
direct voor de bouw van de nieuwe Mallegatsluis worden gebruikt (Goudriaan,
Gilden, 1996, 39). Om plaats te maken voor een nieuwe varkensmarkt werd in 1577
de kapel van Antonius, de heilige met nota bene het varken als attribuut, inclusief
omliggende bebouwing gesloopt. De Olevaerskapel buiten de Dijkspoort werd in
1572 afgebroken, de Remigiuskapel op de hoek van de Korte Gouwe in 1576, de
kapel van Onze Lieve Vrouwe aan de Nieuwe Haven kort voor 1585 en de Jacobskapel
aan de Raam in 1591. Het kasteel werd in 1577 tot de grond toe verwoest door een
ongeregelde menigte, wat duidt op blinde woede jegens het symbool van de grafelijke
macht. Ten slotte werden in 1573 alle gebouwen buiten de stadsmuren gesloopt.
Hiertoe had de gouverneur van Gouda om redenen van defensie de opdracht gegeven
(Hibben, Revolt, 1983, 81).

Het beeld van de stad
Gouda is een zeer sterke, volkrijke en plezierige stad, omringd door mooie en diepe
grachten en versierd met luchtige straten en heerlijke huizen, in het bijzonder aan
beide zijden van de haven, van de Gouwe en aan het marktveld. Aldus de schrijver
van een kleine Memorie die is opgenomen in de Chronijck vander Gouda, een anoniem
manuscript uit de zeventiende eeuw. De lofrede is een stijlfiguur in
stadsbeschrijvingen en Ignatius Walvis maakte er in 1714 het volgende van: Gouda
is een gezonde stad, omdat er geen zeedampen zijn en de IJssel voor vers water zorgt
en tevens voor de afvoer van het vuile water uit de stad. Rondom de stad is de grond
zeer geschikt voor het kweken van bomen en daarom liggen er vele hoven en tuinen,
waar men heerlijk kan wandelen en waar het in de bloeitijd aangenaam ruikt. Walvis
had deze passage min of meer ontleend aan Simon van Leeuwen, die in zijn Batavia
Illustrata van 1685 had geschreven dat Gouda een zeer gezonde lucht had ‘soo omdat
deselve vrij is van alle opkomende zeedampen, als door de beweginge en verversinge
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van den op en afloop van het IJselwater’. Door de stad, zo vervolgt Simon van
Leeuwen, lopen verschillende watergangen die ervoor zorgen
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188 Kaart van de vrijheid van Gouda door Henrick Vos uit 1613 (Collectie Bodel Nijenhuis in Leiden).

dat het vuile water op de rivier kan worden geloosd en ‘ik derf seggen datter bij na
niet eene stad ofte plaats in Holland is, dewelke bequamer is tot het teelen en
voortzetten van aller hande geboomte en planterije ...’. Wat Walvis niet overnam,
was de opmerking van Simon van Leeuwen over de betrekkelijke eenvoud van de
huizen in de stad. De burgers van Gouda ‘houden haar in het timmeren van hare
huysen middelmatich’, wat Van Leeuwen wel kon waarderen. Ook al gaan zij zichzelf
niet te buiten aan grootsheid, er is aan de andere kant ook geen gebrek aan ‘nettigheid’

189 De Ouwe Gouwe in 1904: een zandpad met wilgen ter plaatse van de huidige Graaf Florisweg

en ‘cieraad’. De stad is volgens Simon van Leeuwen rijk door de doorvaart en ligt
als een stuitbeen in het menselijk lichaam, want alle goederen uit Holland, Brabant
en Zeeland komen hierlangs.
Op de stadsplattegrond van Joan Blaeu uit 1648 zijn de genoemde tuinen en
boomgaarden te herkennen in een brede strook rond de singels. Hier waren niet alleen
kwekerijen, maar ook blekerijen met grasvelden. In het Verhuurboek van de
stadseigendommen wordt in 1677 een perceel grasland vermeld dat bekend stond
als Stincklandt. Hier werd het saai gedroogd. Het lag aan de noordzijde van de
Blekerskade, vroeger de Vlaamse Haven geheten, een sloot die over het terrein van
de vroegere Koninklijke Stearinekaarsenfabriek liep (Geselschap, Oud Archief, 1965,
27, nummer 546, 231 recto). De werkelijkheid was minder mooi dan de
stadsbeschrijvers schetsten. De stad was helemaal niet gezond; dat was vrijwel geen
enkele stad in die tijd (Zon, Onfrisse Geschiedenis, 1986, 19-29). Alle afval kwam
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in de grachten terecht, zoals de afgekeurde vis die bij de Vismarkt in de Gouwe werd
geworpen, het slachtafval, het huisvuil, maar ook het vervuilde water van de vollerijen
en leerlooierijen. De stadsregering bestreed de vervuiling weliswaar - vooral op
papier, zoals blijkt uit het verhuurcontract van de Grote Volmolen in 1797, waarin
staat dat ‘den huurder niet zal vermogen eenige infectie of vuiligheid toe of aan te
brengen in of aan de waterschap van de Spieringstraat...’ (Geselschap, Oud Archief,
1965, 27: Verhuurboek 1792, folio 64) - maar het afvalwater van de molen moest
toch ergens blijven. De stadsgrachten werden wel regelmatig doorgespoeld,
‘geschuurd’ zoals dat in Gouda heette, maar daarvan was weer het nadeel dat de lage
gedeelten van de stad onder water kwamen te staan. Door het openen van de deuren
van de Donkere Sluis bij een hoge waterstand in de Haven, stroomde het
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190 Kaart van Gouda uit de stedenatlas van Joan Blaeu: Toonneel der steden van de Vereenighde
Nederlanden met hare beschrijvingen. Amsterdam, Joan Blaeu, 1648.

IJsselwater met grote kracht door de grachten en zijlen. Het vervuilde water werd
vervolgens op de Gouwe geloosd. De stadsdokter W.F. Büchner (1781-1855) schreef
in 1842 dat door de lage ligging van het grootste gedeelte der stad, waar bijna
uitsluitend ‘den behoeftigen volksstand’ woonde, de huizen al bij een gemiddelde
waterstand onder water stonden. En wanneer de waterstand nog hoger kwam door
gebrekkig toezicht op het voorgeschreven peil of doordat de volmolens te veel water
van de IJssel inlieten, stond er soms wel vijftien of twintig centimeter water in de
huizen (Klapwijk, Waterkwaliteit, 1988, 62). Pas rond het midden van de negentiende
eeuw werd het gebrek aan hygiëne een onderwerp van sociale zorg, maar voor die
tijd was de situatie nauwelijks beter.
Hoe de stad er in de zeventiende en achttiende eeuw uitzag, is nauwelijks bekend.
Was de stedelijke architectuur van Gouda net zo keurig verzorgd als die van
bijvoorbeeld Haarlem op de schilderijen van Gerrit Adriaanszoon Berckheyde? Er
zijn te weinig stadsgezichten van Gouda om hiervan een beeld te kunnen krijgen.
Pas met de komst van de fotografie is dat beeld er ineens wel, en dan zien we een
adembenemend mooie stad. De eerste opnames dateren van omstreeks 1867 en zijn
gemaakt door de Goudse fotograaf Jérôme Henri Kiebert, en uit de jaren 1876 en
1881 is een serie foto's van Henri de Louw bewaard gebleven (Jong, Gouda, 1992).
Die schoonheid is niet alleen in de eerste helft van de negentiende eeuw tot stand
gekomen, de stad moet ook daarvóór mooi zijn geweest. We weten alleen niet hoe
mooi. Toch was Huibert Griffioen van Waarder, voormalig lid van de Hoge Raad
en schrijver van Mijne Herinneringen van Gouda uit 1821, niet zo tevreden over het
stadsbeeld in zijn tijd. Hij vertelt hoe hij in zijn jeugd had gezien dat overal huizen
werden gesloopt, zelfs aan de voornaamste grachten. De ledige erven werden dan
met een muur van de straat afgeschermd en soms als tuin in gebruik genomen
(Griffioen, Herinneringen, 1821). Dit sombere beeld schetste De Lange van
Wijngaerden ook toen hij in 1817 schreef dat hij als tresorier in 1784 het straatgeld
had ingevoerd omdat ‘de straten der stad in het jaar 1780 meer en
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191 De Oosthaven in 1910 met de lindenbomen die al in 1771 worden vermeld in de Inventaris van
de Stadsgoederen (Geselschap, Oud Archief, 1965, 142). Links kijkt een vrouw nieuwsgierig naar
de fotograaf. Zij staat in de deuropening van het Catharina Gasthuis dat toen nog ziekenhuis was. De
vrouw behoort gezien haar kleding tot het huishoudelijk personeel.

192 Portaalgebouw van de remonstrantse kerk aan de Keizerstraat. Aquarel van D. van Vreumingen
uit de collectie van het stedelijk museum Het Catharina Gasthuis.

meer vervallen door onvermogen en achteloosheid veler eigenaren van huizen’. Met
deze nieuwe belasting zou het onderhoud van de openbare weg door de stadsfabriek
kunnen worden betaald (Lange van Wijngaerden, Beschrijving, II, 1817, 329.
Geselschap, Oud Archief, 1965, 30). Voor de eigenaren van percelen langs de singels,
het Jaagpad en de Wachtelstraat bestond de plicht de aangrenzende beschoeiingen
te onderhouden. De regent Willem Frederikszoon van der Hoeve vertelt in zijn
dagboek over de jaren 1761-1788 dat er elk jaar op 15 juni een singelschouw werd
gehouden, een rondgang langs de genoemde kades om te inspecteren of aan de
onderhoudsplicht was voldaan. Het onderhoud van de singels betrof niet alleen de
beschoeiingen, maar ook de bestrating, zoals uit hetzelfde dagboek blijkt. Van der
Hoeve noemde in 1785 deze bestrating van de singels in verband met de vraag wie
voor de kosten ervan moest opdraaien: ‘rakende de bestraating van de cingels off
die in 't geheel quame voor de ingeseetenen dan de groote steene voor de stad en de
kleijne steene voor de eijgenaars’ (Smit, Regentendagboek, 1957, 51 en 620).
Dat de stad veel zorg besteedde aan de openbare ruimte blijkt uit de ‘Memorie
van 't Plansoen en de Quantiteit Ipe, Linden, Essen en Willege Bomen om de Stad’,
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193 Neogotisch portaal uit 1870 van de remonstrantse kerk aan de Raam 83 (1962).

een overzicht dat is opgenomen in de Inventaris van de Stadsgoederen uit omstreeks
1771 (Geselschap, Oud Archief, 1965, 142). In een groot aantal stadsstraten stonden
bomen, aan de Oosthaven 48 linden, aan de Westhaven 44 linden en aan de Gouwe
102 linden. Aan de noordzijde van de Nieuwehaven stonden niet meer dan 7 linden
en aan de overeenkomstige kant van de Turfmarkt 12. In de Spieringstraat stonden
26 linden en aan de Groeneweg 8 linden en 1 es. De Nieuwe Veerstal telde 18 linden
en de overige straten niet meer dan enkele bomen. Maar op de binnenen buitenvesten
stonden honderden bomen, die allemaal in de inventaris waren opgenomen. Dat
waren voornamelijk iepen, soms linden of essen en op de uitvalswegen wilgen. Op
het bolwerk buiten de Tiendewegspoort stonden 19 linden, 1 iep en 4 essen.
Aan het einde van de achttiende eeuw gaf de stadsregering tamelijk hoge bedragen
uit aan het onderhoud van de stadsgebouwen. Dat blijkt uit het hoofdstuk ‘De
Stadsinkomsten’ van De Lange van Wijngaerden en hij kon het weten, want hij was
ooit zelf tresorier van de stad. Hij vermeldde dat er jaarlijks (tussen 1784 en 1794)
25.000 gulden voor dit doel werd uitgegeven. Dat lijkt een tamelijk hoog bedrag,
want de totale inkomsten uit de stedelijke accijnzen bedroegen in die tijd iets meer
dan 43.000 gulden per jaar en de jaarlijkse opbrengst van de grote sluis bedroeg
ongeveer 17.000 gulden (Lange van Wijngaerden, Beschrijving, II, 1817, 321, 806,
807 en 817). De genoemde inventaris van de stadsgoederen uit omstreeks 1771 geeft
een compleet overzicht van alle gebouwen die de stad beheerde. De lijst begint met
het stadhuis, dan volgen de Waag, het Boterhuis met koestal, de Bank van Lening,
de Sint Jorisdoelen, de Stadstimmerwerf, de Franse Jufferschool,
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de Latijnse School met woningen voor studenten en het speelhuisje, kolfbaan,

194 De voormalige synagoge aan de Turfmarkt (1997).

hoeder- en duivenhokken en de plantagie erachter, de Looihal, de Kruittoren, de
Grote Volmolen, het Geschuthuis (in gebruik als koetshuis), het Boomsluitershuis,
de Gasthuiskerk, de Klapmolen en het Korenmetershuisje, de Turfkerk, de Janstoren,
de Vrouwetoren, de Barbaratoren, de toren van de lutherse kerk, de Vismarkt met
houten brug, het huis van de Commissaris van het Rotterdamse Wagenveer met
wagenhuis, de Brandspuithuisjes op de Raam, op de Gouwe, het kerkhof en achter
de Waag, het Havenmeestershuis aan de Oude Veerstal, de Beukmolen op de Oude
Veerstal, alle stadsmuren, alle poorten ‘met huisinge erboven’, alle beschoeiingen,
het Oude Jachthuis bij de Stenen Brug, het Nieuwe Jachthuis in de stadsgracht bij
het waterpoortje, een aantal stadshuizen, het grote en kleine stadsjacht, drie
puinschuiten, een kleischip en een watervlot. Bovendien 14 valbruggen, 8 trapbruggen,
30 houten bruggen, 28 stenen bruggen, 5 sluizen en 3 verlaten. Ten slotte strekte het
stadsbeheer zich ook uit tot de binnen- en buitenvesten, dijklichamen, straten, kades,
duikers, paden, tolhekken en dergelijke.
Na de Opstand had de stad zich ingegraven met bolwerken en poorten. Het land
buiten de singelgrachten was niet alleen kaal omdat alle bebouwing was afgebroken,
maar het overstroomde ook geregeld. In 1574 had de gouverneur Jacob van
Wijngaerden de dijken rond Gouda laten doorsteken tot steun van Leiden (Hibben,
Revolt, 1983, 81).
In normale omstandigheden werden de betrekkingen met de buitenwereld
onderhouden via het water. Landwegen waren over het algemeen moeilijk begaanbaar.
De Lange van Wijngaerden vertelt dat zelfs de paarden voor de Goudse markt in de
winter en bij overstromingen over water moesten worden aangevoerd. Uit

195 Interieur van de synagoge aan de Turfmarkt (ongedateerde foto).
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een keur op de wagenveren uit 1581 blijkt dat er geregelde passagiersdiensten naar
Amsterdam, Rotterdam en Utrecht bestonden. De voerlieden mochten volgens deze
keur alleen staan op de Kleiweg, aan de Veerstal en op de Lange Tiendeweg. De
verbinding met Amsterdam werd in 1656 verbeterd door de aanleg van een trekvaart
met jaagpad en vanaf 1658 was er een geregelde vaart naar Amsterdam met
dienstregelingen en allerlei verordeningen en tarieven. Deze vaart heeft tot 1824
gefunctioneerd. De vaarweg was gemeenschappelijk bezit van Amsterdam en Gouda.
Elke twee jaar vergaderden bestuurders van beide steden in het Huis aan de Drecht,
gelegen bij de samenvloeiing van de Aar en de Drecht, ten einde de rekeningen te
controleren. Zoals dat gaat, kregen die bijeenkomsten op den duur een feestelijk
karakter (Smit, Regentendagboek, 1957, 62-64). In 1679 werd de straatweg naar
Rotterdam aangelegd, een met klinkers bestrate weg die vanaf de IJsseldijk tot
Kortenoord liep en vandaar over de 's-Gravenweg naar Rotterdam. Ook in dit geval
waren aanleg en gebruik in een overeenkomst tussen de beide steden geregeld. Gouda
bestreed de kosten door de verkoop van onder andere de herberg Het Herthuis aan
de Markt. Het onderhoud van de weg werd bekostigd door tolheffing, die pas in 1857
werd afgeschaft. Maar de opbrengsten stelden toen niet veel meer voor, ten gevolge
van de concurrentie van de stoombootdiensten op Rotterdam, sinds 1840, en de
spoorwegverbinding van 1855 (Geselschap, Straatweg, 1970). Andere zandwegen
over land waren moeilijker begaanbaar, zoals de Winterdijk, die nog steeds als een
smal pad bestaat, en de weg langs het verlengde van de Kleiweg. De stad liet deze
zandwegen zo nu en dan wel verbeteren door de stadsvoerlieden. De boeren werkten
dit altijd tegen en versmalden de wegen door afgravingen, ‘dewijl de boeren, niet
gewoon gaarne iets tot nut van het algemeen te maken ... daaraan niets deden’ (De
Lange van Wijngaerden, Beschrijving, II, 1817, 15).
Desondanks was er al in 1581 een geregelde wagendienst op de zandwegen naar
Amsterdam, Utrecht en Rotterdam. De stad was in 1594 begonnen met de aanleg
van de rijweg langs de Gouwekade naar Amsterdam, waarvoor ze al in 1565
toestemming had gekregen van koning Philips de Tweede. De tol van Gouda op de
Amsterdamse Rijweg werd pas in 1944 opgeheven.

Straten en wijken
In stedenbouwkundig opzicht mag Gouda tot de Hollandse watersteden worden
gerekend, al zijn verschillende belangrijke grachten en ook kleinere zijlen inmiddels
gedempt. Een uitgebreid stelsel van bruggen verbond de verschillende buurten met
elkaar en er waren zelfs twee veerpondjes, een over de Kattensingel bij de
Vrouwenvestesteeg en een over de Turfsingel bij de Vlamingstraat. Dit laatste
veerpontje wordt afgebeeld door Joan Blaeu in 1648 en heeft dienst gedaan tot
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196 Kermis op de Markt. De foto dateert vermoedelijk uit de jaren dertig en is genomen vanaf de
Janstoren. De kermis is een overblijfsel van de middeleeuwse festiviteiten tijdens de jaarmarkten.

197 De kaashandel op de Markt in 1950. De boeren kwamen in nette burgerkleding met paard en
wagen naar de stad.

1972, toen de Guldenbrug werd gebouwd (Veerman, Oude Ansichten, 1976, 99). De
plattegrond van de stad is tussen 1562, toen Jacob van Deventer die in kaart bracht,
en 1828, toen het kadastrale minuutplan openbaar werd gemaakt, in grote lijnen
gelijk gebleven. De belangrijkste stedenbouwkundige veranderingen waren het directe
gevolg van de herinrichting van de voormalige kloosterterreinen en de sloop van het
kasteel. Op het terrein van de oude kasteelmuur werd in 1582 de Nieuwe Veerstal
aangelegd en op het terrein van het Maria Magdalenaklooster werd tussen 1584 en
1589 de Nieuwstraat aangelegd. Deze straat bestaat nog als een zijstraat van de
Kleiweg, maar de loop ervan is kort geleden gewijzigd. Op het terrein van het
Regulierenklooster aan de Raam werden kort na 1610 de Nobelstraat en de
Schoonstraat, de latere Drapeniersteeg, aangelegd op initiatief van enkele
ondernemers, onder wie Cornelis Vlacq en Frans Jacobszoon Schoon (Geselschap,
Oud Archief, 1965, 93, folio 157 verso). Uit het onderzoek van J.C. Visser bleek al
dat het gedeelte van de Hoge Gouwe tussen de Peperstraat en de Westhaven rond
1580 tot stand is gekomen en zoals toen gebruikelijk ‘Nieuwstraat’ werd genoemd.
Volgens het hoofdgeldregister van 1622 telde Gouda 2900 huizen en ruim 14.600
inwoners. Een eeuw later is het huizenbestand gegroeid tot een totaal van ongeveer
3400, maar bij de volkstelling van 1830 waren er nog maar 2489 huizen. Tussen
1730 en 1830 zijn dus ongeveer duizend huizen afgebroken en die zullen ongetwijfeld
voor het merendeel in de stegen en sloppen hebben gestaan (Bezemer, Ruimtelijke
Ontwikkeling, 1972, 46).
In het hoofdstuk ‘Aanleg der Stad’ deelt De Lange van Wijngaerden mee dat
Gouda in zestien wijken was verdeeld, twaalf binnen de singels en vier erbuiten. De
eerste wijk was de Oosthaven, de tweede de Spieringstraat, de derde de Groeneweg,
de vierde de Zeugstraat, de vijfde de Kleiweg, de zesde de Turfmarkt, de zevende
de oostzijde van de Gouwe, de achtste de Markt, de negende de Westhaven, de

Wim Denslagen, Gouda

198 De paardenmarkt in het begin van de twintigste eeuw. Op de achtergrond de Waag geflankeerd
door Café De Harmonie en Hotel De Zalm.
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199 Straathandel op een ansichtkaart van uitgeverij B. Gompers uit 1910: een hondenkar met rieten
manden op het plein Achter de Waag. Op de achtergrond het water van Zeugstraat en geheel rechts
de ingang van de Bank van Lening, de vroegere Agnietenkapel. Het huisje op de voorgrond was het
wachtlokaal voor de nachtwakers van de politie. Links de toren van de negentiende-eeuwse
Kleiwegkerk. De uitgave van dergelijke ansichtkaarten met mooie stadsbeelden weerspiegelt de
herontdekking van het stadsschoon aan het einde van de negentiende eeuw.

200 De Turfmarkt rond 1900 met een volgeladen turfschip voor de Trappenbrug.

tiende de Peperstraat, de elfde de Keizerstraat, de twaalfde de Raam, de dertiende
de Lazaruskade, de veertiende het Jaagpad, de vijftiende het Bloemendaals Verlaat
en de Blekersingel en de zestiende het gebied tussen de Karnemelksloot en de
Haastrechtsebrug. Elke wijk kende vier wijkmeesters die tot taak hadden de
veranderingen in wijkboeken bij te houden. Uit hun rapport over de jaren 1632-1654
blijkt bijvoorbeeld dat er meer dan tweehonderd oude huizen door nieuwe zijn
vervangen. Zo noteerden ze over de Oosthaven: ‘1641 Willem Verswaen heeft een
out huys afgebroken ende daerop een nieuwe camer ofte sael gebout...’ (Geselschap,
Oud Archief, 1965, 76, nummer 1916: rapport van de wijkmeesters uit 1654). In
deze periode werden ook in totaal twintig nieuwe turfschuren aan de singels gebouwd,
zo bericht hetzelfde rapport. De wijkmeesters vergaderden vier maal per jaar in de
Looihal aan de Jeruzalemstraat. De wijkindeling werd in 1799 gewijzigd en in 1909
opgeheven (Scheygrond, Straten, 1981, 6). Tussen de verschillende buurten waren
grote verschillen en die zijn nog steeds zichtbaar. De voorname patriciërshuizen
liggen aan de Oost- en Westhaven, de Lage en Hoge Gouwe zijn iets minder
voornaam, want tussen de grote stadspaleizen staan hier en daar ook wat kleine
huisjes. De Markt en de Wijdstraat vormen het bestuurlijk en economisch hart van
de stad met het stadhuis en de Waag. De Janskerk ligt op een stedelijk eiland als een
groot schip in zijn dok en is alleen door middel van enkele steegjes met de stad
verbonden. Het gebied achter de kerk, de Spieringstraat en de Groeneweg, wordt
gekarakteriseerd door de aanwezigheid van grote instellingen, zoals het Weeshuis,
Huize Groeneweg en verschillende scholen. Een zekere voornaamheid is nog steeds
herkenbaar in de architectuur van de Turfmarkt, maar de rest van de stad is beslist
minder voornaam. In de achterstraten woonde de middenstand en in de stegen huisden
de fabrieksarbeiders. Er waren van oudsher ook achterbuurten, zoals de Nieuwehaven
en de Vogelenzang, de huidige Wilhelminastraat. Die slechte reputatie hadden ze al
in de middeleeuwen, wat blijkt uit een keur van 29 juli 1500. De vroedschap had
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namelijk op die dag besloten om alleen daar bordelen te tolereren: ‘alsdat geen lichte
herbergen ofte bordelen woenen en sellen tot genen plaetsen dan alleen up de
noordzijde van de nuwe haven ende in de Vogelensang’ (Smit, Regentendagboek,
1957, 197). Het karakter van een straat of buurt kan een verbazingwekkende
continuïteit bezitten. Zo bleef de Vogelenzang tot aan het einde van de negentiende
eeuw het Sodom en Gomorra van Gouda, met danshuizen en andere verdachte
etablissementen. Aan de voorname Westhaven bevond zich naast nummer 11 ook
een ongunstig steegje, dat het Stinksteegje werd genoemd omdat hier in de vijftiende
eeuw een huidenzouterij en een vetsmelterij waren gevestigd. Dit steegje schijnt in
1777 het toneel te zijn geweest van ‘sodomitische ontucht’, aldus het verslag van
een rechtzitting (Jong, Sodomie, 1986, 5-8).
De randen van de stad waren vanouds bestemd voor industriële activiteiten en ook
dat is nu nog steeds te zien aan de sporen die handel en nijverheid in de architectuur
hebben achtergelaten, soms in de vorm van open terreinen, zoals het Bolwerk, dat
braak ligt sinds de energiefabriek er is verdwenen. Aan de Vest langs de Turfsingel
staan nog allerlei schuren en loodsen die half afgedankt staan te verkommeren. Bij
De Bogen liggen nog enkele oude schepen die herinneringen oproepen aan het
vroegere scheepvaartverkeer en de Veerstal, ooit een rommelige kade met allerlei
bedrijvigheid, ligt er nu netjes gerestaureerd bij. In 1952, toen Bertus Aafjes zo onder
de indruk was van de ‘koele romantiek’ van de stad, hing er nog iets van die oude
sfeer: ‘Aan de kade dommelen wat winkels voor vistuig
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201 De St. Anthoniestraat werd na 1592 aangelegd nadat het Sint Anthonie Gasthuis was afgebroken.
Vlakbij de Markt gelegen werd deze straat een voorname winkelstraat met café in het midden dat de
toepasselijke naam Het Centrum droeg.

en scheepsgerei. In de etalage hangen, te midden van rubberlaarzen en scheepslampen,
oliejekkers omlaag van het plafond als aan de galg geknoopte zeekapiteinen’ (Aafjes,
Nederlanden, 1976, 83).

Markten
In 1997 was de heer J.F. Koemans al dertig jaar marktmeester, toen hij in zijn kantoor
ten stadhuize toelichting gaf op zijn functie die eruit bestaat toezicht te houden op
de orde en de regels van de markt, onder meer op de verdeling van de standplaatsen
van de kramen. Hij is ook degene die de marktgelden in ontvangst neemt. Het werk
van de marktmeester is sinds de middeleeuwen niet wezenlijk veranderd. Er is een
Ordinancie van den Cramen uit 1480 bewaard gebleven, waarin werd bepaald waar
de kramen van de verschillende kooplieden mochten staan. Deze marktverordening
betrof voornamelijk de kramen van drapeniers op de Markt, maar de mandenmakers
mochten, zo blijkt uit het volgende artikel, alleen aan de Oosthaven staan: ‘Item die
mandemakers sellen staen van die sluis tot die molewerf toe, en onse poirters sellen
voirstaen, en de vreemde dair after an’ (Lange van Wijngaerden, Beschrijving, II,
1817, 337). De poorters van Gouda hadden dus de beste plaatsen, de kooplieden van
elders moesten genoegen nemen met een plaats op de tweede rij. De Markt vormt
nog steeds het belangrijkste marktplein van de stad. Hier wordt tweemaal per week
een warenmarkt gehouden, op donderdag en zaterdag. ‘Op zulke dagen vooral’,
schreef dominee J. Craandijk in 1875, ‘is 't in Gouda vrolijk en druk. Aan alle
toegangen der stad staan de nette rijtuigen der boeren uitgespannen, en gij kunt er
wel aan zien, dat het den landbouwerstand in den omtrek goed gaat. De hoofdstraten
zijn vol van stevige boerinnen in haar eenvoudige dragt, met jak en rok en witte muts
met vrij lange punten, die ter zijde van het hoofd zijn opgetrokken’ (Craandijk,
Wandelingen, 1888, 18).
Aan de kant van de Waag wordt donderdags de kaasmarkt gehouden en achter de
Agnietenkapel is er op donderdagmorgen een zadenmarkt. De kaasmarkt wordt hier
op kleine schaal in ere gehouden, maar de grote handel is enige jaren geleden
verplaatst naar Bodegraven en Woerden.
Naast de weekmarkten waren er ook jaarmarkten, waarvan er in Gouda ooit drie
waren, maar alleen de Sint Jacobsmarkt bleef op den duur bestaan. De markt begon
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op 25 juli en duurde zes dagen. Ten teken van de marktvrede werden marktkruisen
aan de stadpoorten bevestigd. Tijdens de marktdagen mocht alles vrijelijk worden
verhandeld, wat de rest van het jaar niet mogelijk was. Jaarmarkten gaven ook
aanleiding tot volksvermaak en daaruit is de kermis voortgekomen, die tot 1933 op
de Markt werd gehouden (Smit, Regentendagboek, 1957, 61 en 245). Er waren in
de middeleeuwen drie paardenmarkten, die elk drie dagen duurden, maar in de
achttiende eeuw liep de belangstelling hiervoor sterk terug (Wessels, Stadsmonografie,
1939, 136).
De Markt was niet de enige plaats waar markt werd gehouden. Dichtbij de Markt
was al sedert de zestiende eeuw een varkensmarkt, namelijk aan de overzijde van de
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202 Het Korte Raampje rond 1905. Tegenwoordig wordt het gebogen gedeelte naar de Peperstraat
Korte Raam genoemd. Op de foto is het zuidelijke deel van de Raam te zien met op de achtergrond
de Barbarabrug bij de Kuiperstraat. De Raam was duidelijk minder voornaam, met de vele kleine
huisjes en slechts hier en daar een boom.

203 De Raam omstreeks 1910: een wat armoedige buurt met kleine huisjes en er is geen boom meer
te bekennen.

Blauwstraat. Dit gedeelte wordt op de stadsplattegrond van Joan Blaeu uit 1648
‘Vercke Marct’ genoemd. Op het kadastrale minuutplan uit 1828 heet dit gedeelte
nog steeds ‘Varken Markt’, maar de markt zelf was al in 1644 verplaatst naar het
terrein van het voormalige Maria Magdalenaklooster en vervolgens naar de Markt.
Er was nog een andere varkensmarkt, de zogenaamde magere-varkensmarkt, en die
werd eerst op de Kleiweg gehouden en vanaf 1636 op het plein voor de Kleiwegspoort
(Geselschap, Veemarkt, 1982, 112). In de negentiende eeuw, toen de boeren in de
Krimpenerwaard zich op de varkensfokkerij waren gaan toeleggen omdat de
hennepteeld door buitenlandse concurrentie onrendabel was geworden, moest voor
deze sterk gegroeide handel zelfs een nieuw plein worden aangelegd. Dat nieuwe
plein kreeg in 1911 gestalte in de Nieuwe Markt achter de Agnietenkapel. Toen deze
handel nog verder groeide, keerde de varkensmarkt weer terug naar haar vroegere
plaats op het terrein van Maria Magdalena, dat sinds 1799 een militaire bestemming
had. Maar na het vertrek van het garnizoen in 1922 werd er een nieuwe markthal
gebouwd. Het langgerekte kazernegebouw uit 1842 werd vervolgens ingericht tot
Veemarktrestaurant en eiermarkt. Deze markt heeft bestaan tot 1961, toen de
veehandel zich verplaatste naar Utrecht. De houten overkappingen van de markthal
hebben hier nog tot 1977 gestaan (Berg, Markten, 993, 16 en 18. Dam, Marktgebied,
1988, 22-24).
Zelfs aan de voorname Haven werd markt gehouden en wel de korenmarkt op de
kade van de Westhaven tussen de Noodgodsstraat en de Sint Jansbrug. In 1697 werd
deze markt verplaatst naar de ruimte onder het schavot aan de noordgevel van het
stadhuis (Berg, Markten, 1993, 10 en 23). Voor de bocht van de Gouwe was de
vismarkt, waarvan de overdekte galerijen nog bewaard zijn gebleven. Deze markt
was hier al in de vijftiende eeuw gevestigd en heeft zonder onderbreking tot ver in
de negentiende eeuw gefunctioneerd. Handelsplaatsen konden eeuwen ongewijzigd
blijven, wat ook gold voor de groentenmarkt in de Naaierstraat, die er in het begin
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van de zeventiende eeuw werd gevestigd en tot 1918 heeft bestaan (Berg, Markten,
1993, 23). De turfhandel, vanouds te vinden aan de Turfmarkt, moest in 1566 wegens
ruimtegebrek worden verplaatst naar de Raam. Hier konden voortaan de turfschuiten
uit Moordrecht en Waddinxveen afmeren. De overslag van de turf op grote schepen
vond plaats bij de Veerstal. Deze turf was bestemd voor de export (Hulshof,
Ambachtsgilden, 1996, 80). Aan de Turfmarkt waren verder nog een aardappelmarkt
bij de Blauwstraat en een elzenmarkt bij de Vrouwesteeg. Op de elzenmarkt werd
brand- en timmerhout verhandeld (Berg, Markten, 1993, 18).
De zuivelhandel beschikte over een huis aan de Markt sinds 1611, toen de
voormalige Grote School werd ingericht tot Boterhuis. Het lag aan het gebogen
gedeelte dat vroeger Regenboog werd genoemd. Dat deelt Ignatius Walvis
(Beschrijving, 1714, I, 148) ons mee en hij weet ook te melden dat dit ‘handelshuis
van boter, kaes en zuivel’ in 1616 een nieuwe voorgevel had gekregen en dat aan de
achterzijde, aan het water van de Zeugstraat de Gildekamer van de goud- en
zilversmeden lag. In het Boterhuis was ook enige tijd de Rederijkerskamer De
Goudsbloem gevestigd. Dit genootschap verhuisde in 1614 naar de Catharinakapel
aan de Geuzenstraat en kort daarop naar het huis Het Groene Woud op de hoek van
de Markt en de Hoogstraat (Hulshof, Ambachtsgilden, 1996, 147-148). Het Boterhuis
deed sinds 1661 ook dienst als pakhuis voor koren- en kaasmanden en elk najaar
werd de binnenplaats ingericht tot abbatoir. De botermarkt werd in 1853 verplaatst
naar het stadhuis en ondergebracht in de voormalige vleeshal. Hier was,
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204 Geuzenstraat 6 in 1998: hotel De Utrechtse Dom.

zegt J.N. Scheltema, iedere donderdag botermarkt. Het gebouw aan de Regenboog
is na 1853 afgebroken en in 1855 vervangen door het cultuurpaleis Arti Legi met
zijn deftige pleistergevel.
De stadshistoricus Cornelis de Lange van Wijngaerden noemt nog een lakenmarkt
die in 1586 werd verplaatst naar de Sint Antoniusbrug tussen de Hoogstraat en de
Kleiweg, en een pijpenmarkt aan de Nieuwe Haven. Deze was in 1686 met steun
van de stad ingesteld (Lange van Wijngaerden, Beschrijving, II, 1817, 333 en 411).

Herbergen
De Goudse herbergiers waren verenigd in een gilde, samen met de tappers en de
wijnslijters. Dit gilde werd in 1688 opgericht als voortzetting van het tappersgilde.
Uit een lijst van door de stad beëdigde bier- en wijntappers blijkt dat Gouda in 1680
achtentwintig biertappers en vier wijntappers had (Hulshof, Ambachtsgilden, 1996,
91). Buiten de stad waren overigens nog twintig al of niet illegale biertappers
gevestigd. Wijn was kostbaar, water vervuild, zodat bier de enige volksdrank was.
Om onduidelijke redenen is het gilde korte tijd later in het niets verdwenen.
Hoeveel herbergen Gouda ooit heeft gehad is niet bekend. In de achttiende eeuw
was de Vogelenzang, de huidige Wilhelminastraat, berucht om de vele herbergen
waar voornamelijk zeelieden van de koopvaardijvloot passagierden. Toen hier later
in de negentiende eeuw ook danshuizen bijkwamen, nam de fatsoenlijk burgerij
maatregelen om de zedenverwildering een halt toe te roepen. Het Leger des Heils
nam het initiatief en kocht een danshuis op om van daaruit de christelijk levenswandel
te propageren. ‘Daartegen was de buurt niet opgewassen’, aldus Jan Smit, ‘het ene
café na het andere verdween en na het bezoek van de Koningin aan Gouda in 1898
verzochten de bewoners, die overtuigd waren, dat nieuwe en betere tijden waren
aangebroken, de naam Vogelenzang te veranderen in Wilhelminastraat’. In het
verlengde van deze straat, de Rozendaal, is nog lange tijd het danshuis Witte Kees
gevestigd geweest, maar dat werd ten slotte in de jaren dertig opgedoekt (Smit,
Regentendagboek, 1957, 198).
De oudst bekende herberg was De Oude Salm aan de Markt en deze stond hier al
in de zestiende eeuw. Bij de verbouwing van de herberg in 1670 legde het stadsbestuur
enige beperkingen aan de herbergier op in verband met de naastliggende Waag die
sinds 1668 in aanbouw was. Zo moest de goothoogte van De Oude Salm zes voet
lager zijn dan die van de Waag (Berg, Markten, 1993, 12). De herbergier heeft een
gevelsteen laten maken die naar het ingrijpen van het stadsbestuur verwijst. De steen
is in de zijgevel bewaard gebleven en draagt de volgende tekst: ‘Niet te hooch, niet
te laech, van passe’. Hotel De Zalm is in de negentiende eeuw toch hoger opgetrokken.
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Aan het hotel leek de moderne tijd voorbij te zijn gegaan: het interieur had een
gezellig bedoelde aankleding in namaak oudhollandse stijl totdat het in 1993 werd
gemoderniseerd.
Ook van zestiende-eeuwse oorsprong was het herenlogement Het Herthuis aan de
overzijde, de westzijde van de Markt, het gedeelte dat vroeger Koestraat heette. Deze
herberg groeide in de zeventiende eeuw uit tot een belangrijk etablissement. Zo
logeerde hier prins Maurits in 1618. Het stadsbestuur kocht het gebouw in 1664,
maar verkocht het weer in 1679. Omdat het logement in 1753 failliet ging, is er een
boedelinventaris bewaard gebleven waaruit blijkt dat er een ‘Regtkamer

205 De Turfsingel in 1995 met uitzicht op de achterzijde van de Vest. Dit gebied heeft zijn rommelige
karakter tot op heden behouden. Het langgerekte gebouw aan de rechterzijde is de kleischuur van de
Plateelbakkerij Zuid-Holland.
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206 De Veerstal in het begin van de twintigste eeuw op een ansichtkaart van B. Gompers met de
winkel voor scheepsartikelen in het tweede huis vanaf de hoek met de Bogen.

van Bloemendaal’ was, een kamer waar het gerecht van het ambacht Bloemendaal
regelmatig zitting hield. Het stadsbestuur was er regelmatig te gast, bijvoorbeeld om
benoemingen luister bij te zetten. Zo vertelt Willem Frederikszoon van der Hoeve
in zijn dagboek dat hij op 6 januari 1762 bij zijn benoeming tot schepen

207 De Nieuwe Veerstal werd in 1582 aangelegd na de sloop van het kasteel. Hier lagen later de
rederijen De IJsel en De Estafette. Hier lag ook de stoomboot die sinds 1840 een dagelijkse dienst
onderhield op Rotterdam (foto uit omstreeks 1900).

in het Herthuis heeft gedineerd, ‘...dog 't plesier van de maaltijd is benomen geworden
door dronkenschap van de voorgaande president burgemeester die de nar speelde’
(Smit, Regentendagboek, 1957, 177). Het logement is kort na 1868 opgeheven en in
1873 werd er een drogisterij gevestigd. Enkele jaren later, in 1897, openden de
gebroeders Bisping uit Westfalen er een herenconfectiemagazijn dat later door de
firma Peek en Cloppenburg werd voortgezet en vanaf 1968 door de Naamloze
Vennootschap Lijnkamp.
Er was ook een stadsherberg aan de Wachtelstraat die in 1584 op last van de
Vroedschap was gebouwd. Het was een houten herberg ter plaatse van het in 1574
afgebroken Leprooshuis. De herberg wordt in een koopcontract uit 1613 omschreven
als ‘de nieuwe Stadtsherberg’ en huis ‘De Wagter’. Deze herberg staat ook op de
stadsplattegrond van Joan Blaeu uit 1648. De herberg, later Huys ter Liefde genoemd,
diende als wachthuis voor de reizigers van de Amsterdamse trekschuit. Achter de
herberg lagen later een kolfzaal en een kegelbaan, in welke twee zalen in 1877 een
kaarsenpittenfabriek werd gevestigd. Later kwam er een nettenfabriek en in 1936
een meubelfabriek van de firma Koole & Vis (Scheygrond, Straatnamen, 1979, 213).
Ten slotte moet melding worden gemaakt van een herberg in de Geuzenstraat, waar
later hotel De Utrechtse Dom was gevestigd. Deze herberg bevond zich sinds 1687
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in het huis op de westelijke hoek van de Lange Tiendeweg (Scheygrond, Straatnamen,
1979, 45). Tegenwoordig bevindt zich een hotel met dezelfde naam op nummer 6
van de Geuzenstraat. Dit brede bakstenen gebouw met gepleisterde middenrisaliet
en houten kroonlijst dateert vermoedelijk van omstreeks 1800. Het lijkt een gebouw
voor gemeenschappelijke bewoning te zijn geweest, maar de oorspronkelijke functie
is onbekend.

Protestantse schuilkerken
Na de Reformatie waren niet alleen katholieke bijeenkomsten verboden, maar later
ook die van sommige protestantse gemeenschappen, zoals de remonstranten, de
doopsgezinden en de lutheranen. De remonstranten hadden hun eerste predikant in
1591 benoemd, maar deze volgelingen van Arminius werden door de Dortse Synode
veroordeeld en een plakkaat van de Staten van Holland maakte in 1619 een einde
aan hun openbare godsdienstoefeningen. Hun eerste ‘predikplaats’ kochten de
remonstranten in 1629. Deze lag achter een huis, genaamd ‘Het Kromhout’, aan de
westzijde van de Keizerstraat, op de hoek van de Gouwe (Veerman, kerkelijk leven,
1972. Vergaarbak der Ketters, 1988, 21). Het huis met aanbouwen werd in 1870
afgebroken en vervangen door een nieuwe kerk met kerkekamer, kosterswoning en
cathechisatiekamer. De gebouwen zijn in 1968 verkocht en afgebroken met
uitzondering van het portaalgebouw uit 1870. In het museum Het Catharina
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Gasthuis worden consoles van de kerk bewaard met de jaartallen 1636 en 1641.
De doopsgezinden hadden een schuilkerk aan de Turfmarkt, want het huis wordt
als zodanig genoemd in een notariële acte uit 1656 (Vergaarbak der Ketters, 1988,
21). De geloofsgemeenschap verliep aan het einde van de achttiende eeuw en verkocht
het kerkgebouw aan de joodse gemeente, die hier in 1832 een synagoge bouwde.
De lutheranen die in 1680 de beschikking zouden krijgen over de Joostkapel aan
de Gouwe, hielden hun eerste bijeenkomsten in het huis De Vergulde Arend aan
Achter de Vismarkt. Het was toen nog een schuilkerk, waar dominee Clemens van
Bijleveld in 1623 zijn eerste preek hield (Vergaarbak der Ketters, 1988, 22). Maar
‘omdat het onbekwaem was in een burgerhuis, daer nering gedaen wierd, vergaedering
te houden’, huurden de lutheranen een gebouw achter het huis Den Wijnberg in de
Peperstraat. Deze nieuwe schuilkerk was bereikbaar door een gang die in de
Komijnsteeg uitkwam. In 1630 verplaatsten de lutheranen hun godsdienstoefeningen
naar het huis De Drie Tafelkaersen aan de Gouwe, waar tot dan toe een oliemolen
was gevestigd. De huiskerk werd in 1640 verbouwd en vergroot, maar voldeed op
den duur niet meer, en in 1680 slaagde het kerkbestuur erin de Joostkapel te kopen
met twee buurhuizen, respectievelijk aan de Gouwe en aan de Groenendaal (Bik,
Lutherse gemeente, 1989, 91-111).

Handel en industrie
Tot aan de definitieve wettelijke afschaffing van de gilden in 1820 werd de handel
en industrie volledig gereguleerd door de ambachtsgilden, waarvan Gouda er in totaal
ongeveer vijfenvijftig heeft gekend (Hulshof, Ambachtsgilden, 1996, 65). Autonoom
waren de gilden niet, want om een gilde te kunnen oprichten had de beroepsgroep
toestemming nodig van de stedelijke overheid, die ook nadere regels gaf in aparte
keuren. Sommige gilden hadden een eigen gildehuis, waar de vergaderingen en de
jaarlijkse gildemaaltijden werden gehouden. Het is niet bekend in hoeverre de
verschillende beroepsgroepen in dezelfde straat of buurt woonden, behalve in het
geval van de messenmakers, die overigens niet in de Messemakerssteeg woonden.
Uit een belastingopgave van 1604 blijkt dat deze beroepsgroep voornamelijk was
gevestigd in de Lange Groenendaal en de Molenwerf (Hulshof, Ambachtsgilden,
1996, 125).
Gouda telde in de vijftiende eeuw minstens dertien scheepswerven. De meeste
lagen buiten de Dijkspoort bij de Olevaerskapel, sommige buiten de Potterspoort.
Dat aantal was in het begin van de zeventiende eeuw teruggelopen tot een tiental.
Hier werden voornamelijk kleinere schepen geproduceerd, zoals kleischepen,
haringschuiten, damlopers, veerschuiten, veenschepen, boeiers, karvelen en ponten.
De scheepmakers verenigden zich in 1653 in een eigen gilde. Vanaf die tijd waren
Goudse schippers verplicht hun schepen bij het gilde te bestellen. Wie een schip
buiten de stad kocht, kreeg een boete, maar inclusief boete was de aankoop buiten
de stad nog steeds goedkoper. Het gilde groef op die manier zijn eigen graf. Op den
duur bleven er nog maar vijf werven over (Hulshof, Ambachtsgilden, 1996, 121-122).
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208 De Wilhelminastraat in 1904, voor 1897 Vogelenzang geheten. De straat was berucht om de vele
herbergen en danshuizen. Rechts staat nog de hekelschuur van Sander van Houten en rechts bij de
lantaarn is de toegang tot de Jan Kottensteeg.
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209 De Turfmarkt op een ansichtkaart van uitgeverij J.T. Swartsenburg uit 1920. Het gedeelte rechts
heet Blauwstraat en aan de overzijde werd voor 1644 de varkensmarkt gehouden.

210 De Naaierstraat in zuidelijke richting vanaf de Blauwstraat rond 1900. Hier werd vanaf het begin
van de zeventiende eeuw tot 1918 de groentenmarkt gehouden.

De scheepvaart was in handen van twee gilden, het Grootschippersgilde, dat in
1614 een nieuwe gildebrief had gekregen, en het Kleinschippersgilde, waarvan de
gildebrief in 1635 was vernieuwd. Deze gilden verdeelden alle opdrachten volgens
bepaalde richtlijnen. Het onderscheid tussen beide gilden bestond uit de maat van
hun schepen. De kleine schepen waren bestemd voor pontdiensten en lijndiensten
op de Hollandsche IJssel. Het Grootschippersgilde had sinds 1606 een eigen gildehuis
aan de Veerstal nummer 12, dat in 1731 werd verkocht en in 1992 gerestaureerd
(Berg, Markten, 1993, 20). Het aantal leden van dit gilde moet groot zijn geweest,
maar precieze getallen zijn niet bekend. Wel zijn er gegevens over het aantal schepen
van de leden van het Grootschippersgilde. Tussen 1604 en 1624 hadden zij 278
schepen in gebruik. In die tijd mocht een schipper niet meer dan één schip hebben.
Dat voorschrift werd in 1635 afgeschaft. Hoeveel schippers die 278 schepen
gebruikten is niet bekend. In 1691 had het gilde zeventig leden en in 1768 honderd.
Een groot aantal van hun schepen voer op Amsterdam, Rotterdam en Leiden, waarvoor
ze in 1729 tweeënzeventig jaagschepen in gebruik hadden. Het Kleinschippersgilde
had veel minder leden, maar zesentwintig kort voor 1650. De schepen van dit gilde
hadden een vaste plaats bij de Veerstal. Nog kleiner in omvang was het gilde van de
Amsterdamse en Leidse schuitenvoerders, beurtschippers die over de Gouwe naar
Amsterdam, Leiden en Den Haag voeren. Hun schepen mochten alleen vanaf de
Leidse Veer vertrekken (Hulshof, Ambachtsgilden, 1996, 100-106).
Het gilde van de zakkendragers bezat een eigen kantoor dat in 1622 tegen de
noordzijde van de Janskerk was gebouwd. De verdeling van de opdrachten vond
elders in de stad plaats. Het vervoer van turf werd tot 1623 verdeeld op de Turfbrug
en daarna bij de Prinsenbrug. Het vervoer van graan werd tot 1623 verdeeld op de
Noodgodsbrug en daarna op de Remijnsbrug. De verdeling van de opdrachten werd
door het lot bepaald: wie met dobbelen de hoogste ogen gooide, kreeg de opdracht.
Bij de turfdragers werd het werk vanaf 1683 bij toerbeurt verdeeld (Hulshof,
Ambachtsgilden, 1996, 106).
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Sinds 1606 bestond er een gilde van wagenaars en slepers. Wagenaars hadden
lijndiensten op andere steden in de omgeving en de slepers vervoerden in de stad
goederen per slede. De wagens met paarden stonden op plaatsen die door het
stadsbestuur werden aangewezen: bij de stadpoorten. Vervoer veronderstelt
opslagplaatsen. Hoeveel pakhuizen de stad voor 1800 heeft gehad, is niet bekend.
Er zijn slechts enkele overgebleven, zoals die in de Minderbroedersteeg, een pakhuis
op nummer 3 en 5 dat dateert uit de achttiende eeuw. Op nummer 7 staat op de hoek
van de Spieringstraat een pakhuis dat eveneens in de achttiende eeuw werd gebouwd.
Het huis is voorzien van een schilddak en bezit nog de oorspronkelijke kruiskozijnen
met luiken. Het pakhuis aan de Peperstraat nummer 64 is, gezien de bewaard gebleven
kozijnen en luiken, mogelijk ouder, ook al werd de gevel later gepleisterd en van
een kroonlijst voorzien. Iets verderop staat een pakhuis uit de tweede helft van de
achttiende eeuw (nummer 124). De gevel ervan heeft nog haar oorspronkelijke pui
en enkele kruiskozijnen met luiken.

Molens, hekelschuren en lijnbanen
Het windrecht was het heerlijke recht om windmolens te bouwen. Dit recht had de
stadsheer Jan van Beaumont in 1353 aan de stad Gouda verkocht. De oudste molens
waren korenmolens, waarvan er in 1353 twee worden genoemd (Geselschap, Oud
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Archief, 1965, 35). Hun plaatsen zijn in toponiemen bewaard gebleven: de Molenwerf
en de Molensteeg. De heerlijke molen op de Molenwerf is in 1369 afgebroken en de
Molensteeg lag vroeger halverwege de Turfmarkt en de Lange Groenendaal, bij het
huis Lage Gouwe nummer 154. Om militaire redenen zijn tijdens het beleg van
Leiden in 1574 alle molens buiten de stadsgrachten afgebroken. Nieuwe molens
werden daarna binnen de stadsmuren gebouwd.
Behalve de twee nog bestaande, stonden er binnen de singelgrachten de volgende
molens. Molen De Noord uit 1575, die naast de Kleiwegspoort stond en in 1863 is
afgebroken. De kleimolen De Croot, die bij het Vlamingenpoortje stond. De
Korenbloem aan de Vest bij de Verlorenkost, in 1643 gebouwd als stenen molen en
in 1751 herbouwd, ging in 1949 in vlammen op. Het hoekpand ter plaatse bevat nog
de gevelsteen van deze molen met de tekst: ‘Anno 1751 De molen van de Koren
Blom gesticht door Dirk en Ary’ en daaronder een nieuwe steen met het opschrift:
‘Herplaatst 1954’. Al in 1750 verdween De Wip, een in 1585 gebouwde korenmolen
aan de Vest bij het voormalige Regulierenklooster. In 1850 waren er in de gemeente
Gouda nog twaalf windmolens, waarvan er tegenwoordig twee over zijn: 't Slot aan
de Punt en De Roode Leeuw aan de Vest.
De korenmolen 't Slot, Punt 17, werd in 1582 gebouwd op de fundamenten van
het in 1577 gesloopte kasteel. De molen brandde uit in 1831 en werd een jaar later
herbouwd, waaraan een gedenksteen herinnert met het opschrift: ‘Anno 1832 't Slot’.
Deze stellingmolen kwam in 1962 in gemeentelijk bezit en werd in 1976
gerestaureerd. Het molenaarshuis ernaast werd in hetzelfde jaar gebouwd als de
molen, namelijk 1832. Korenmolen De Roode Leeuw aan de Vest, nummer 65, is
een in 1727-1728 gebouwde stellingmolen die een houten wipmolen uit 1619 verving.
De molen werd in 1771 gerestaureerd, maar brandde in 1894 uit. In 1926 kwam de
molen in handen van de gemeente Gouda en werd in 1983-1985 gerestaureerd en
vervolgens als maalderij in gebruik genomen. De molenaar woont met zijn gezin in
de molen en drijft er een winkel.
Buiten de singels stonden nog een aantal molens, niet allemaal korenmolens, maar
ook watermolens, oliemolens, zaagmolens, pelmolens, tras-en verfmolens en
beukmolens voor de verwerking van hennep. De fijnere linnensoorten werden gemaakt
van vlas en de grovere van hennep. In de directe omgeving van Gouda werd sinds
de middeleeuwen vooral hennep geteeld, bijvoorbeeld in Bloemendaal en de
Krimpenerwaard. Deze grondstoffen werden verhandeld op de Markt van Gouda
door hennepkopers die verenigd waren in het gilde van de lijndraaiers. Volgens hun
gildebrief uit 1612 mocht de hennep alleen ‘in 't vyerkant van de marct’ worden
verkocht en werd aan de handel van ‘de vreemde luyden in dorpen off ten platten
lande wonende’ beperkingen opgelegd. De hennep werd gekeurd in de Waag door
de keurmeesters van het Lijndraaiersgilde en vervolgens werden de grondstoffen
bewerkt tot garen.
In dit verwerkingsproces gaven het beuken en het hekelen de meeste overlast in
de stad. Het beuken van de gewassen in de beukmolens veroorzaakte veel lawaai en
het hekelen produceerde stofwolken. De hennep werd gebeukt met houten stampers
die door wind- of watermolens in beweging werden gebracht. Dit maakte de vezels
geschikt voor het fijne garen dat de ‘cleyngarenspinners’ in de lijnbanen
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211 De restanten van de oude touwbaan die vroeger aan de Spoorstraat lag, de straat die in het verlengde
van de Kleiweg onder het spoor doorgaat. De baan was eigendom van de heer met bolhoed, J.
IJsselstijn.
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212 Trasmolen Sint Joseph aan de Turfsingel van de aardewerkfabriek Jonker in 1875. De molen
werd in 1835 gebouwd. De fabriek is later omgebouwd tot krijtfabriek door S. Vingerling.

213 De Turfsingel met molen De Korenbloem in 1904.

sponnen. Dergelijke beukmolens werden om begrijpelijke redenen uit de stad geweerd.
De aanvraag van Jan Hendricksen Moel om een beukmolen in de Conickstraat bij
de Vest te bouwen, werd in 1602 door het stadsbestuur afgewezen, waarna hij besloot
de molen buiten de Dijkspoort te bouwen. Ondanks het verbod bleken er later toch
enkele beukmolens binnen de stadsmuren te staan. Volgens een getuigenverklaring
uit 1618 waren er meer dan dertig oliemolens in de stad, bijvoorbeeld in de
Peperstraat, de Keizerstraat, de Turfmarkt, de Verlorenkost en aan beide zijden van
de Haven. In deze beukmolens werd olie geperst uit hennep, lijnzaad en koolzaad
(Hulshof, Ambachtsgilden, 1996, 112). Het stadsbestuur negeerde het molenverbod
zelf in het geval van de beukmolen in het Tuchthuis, waar de gevangenen veroordeeld
waren tot het beuken van hennep. Uitzonderingen zijn ook gemaakt voor de twee
volmolens in de stad. Zo werden de Grote en de Kleine Volmolen in 1783 gebruikt
als beukmolens. De overige beukmolens stonden buiten de stad, zoals de beukmolen
van Gerrit Corneliszoon die, zoals het Eerste Stadsregister over het jaar 1601 vermeldt,
buiten de Kleiwegspoort stond. Verder stond er nog een beukmolen in Ouwe Gouwe
en in 1719 wordt melding gemaakt van een beukmolen aan de Lazaruskade. In de
Zeugstraat heeft voor 1644 ook een volmolen gestaan, die in dat jaar werd afgebroken:
‘Claes Pieterszoon heeft een oude volmolen afgebroocken ende vier nieuwe huyskens
gebout’, aldus een mededeling van de wijkmeesters uit 1654 (Geselschap, Oud
Archief, 1965, 76, nummer 1916, folio 5).
Na het beuken moest de hennep of het vlas worden gehekeld. De gewassen werden
met behulp van een houten blok, voorzien van ijzeren pinnen, in fijnere vezels
gespleten. Dit werk vereiste een grote handigheid en werd dan ook meestal door
vrouwen in huisarbeid verricht. De opslag van droge hennep en vlas vergrootte het
brandgevaar en het hekelen veroorzaakte stofoverlast. Daarom mocht alleen in het
voorhuis worden gehekeld, maar ook in overwelfde kelders die van openingen naar
de straat waren voorzien of in ‘achterkelders oof achterhuysen beyde met steen of
leem verwulfft weesende’, zoals in een keur uit 1585 werd bepaald (Catz,
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Lijndraaierij, 1972, 158). Ook hekelen bij kaarslicht wordt in deze keur verboden,
tenzij de kaars in een lantaarn is opgesloten. Het toezicht op de naleving van de keur
was streng, want in de huizen van de hekelmeisjes (heeckelmeyssens) moest een bel
worden gehangen met een koord naar de voordeur, zodat de officier of vuurschouwer
zich te allen tijde kon aankondigen. Bij het hekelen werden ramen en deuren
opengelaten om de stof kwijt te raken. En dat gaf dan weer overlast, zoals blijkt uit
het Keur- en Ordonnantieboek van 1596: ‘Alsoe dagelijcx hoe langer hoe meer
clachten vallen over 't stof dat comende is uyte huysen daer men heeckelt...’. Het
stadsbestuur schreef vervolgens voor dat ramen en deuren gesloten moesten blijven,
met uitzondering van enkele openingen boven de luifel. Deze keur gold alleen voor
de Haven, de Peperstraat, de Kuiperstraat, de Keizerstraat, de Vismarkt, de
Nieuwstraat, de Gouwe, de Korte en Lange Groenendaal, de Turfmarkt, de Hoogstraat,
de Naaierstraat, de Korte en Lange Tiendeweg, de Molenwerf, de Noodgodssteeg
en de Veerstal. Dit waren dus de voornaamste straten rond 1600. In de rest van de
stad werd de stofoverlast kennelijk getolereerd.
Later werden speciale hekelschuren gebouwd en die stonden voornamelijk aan de
Blekersingel, de Kattensingel, het Jaagpad, de Wachtelstraat, de Varkensmarkt, de
Nieuwe Markt en de Vogelenzang. J.P.A. van Catz, die over de geschiedenis van
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214 De Punt met de Grote Volmolen en molen 't Slot op de achtergrond in 1910.

deze nijverheid publiceerde, heeft nog een hekelaarster gekend die rond 1900 in de
Vogelenzang woonde.
In de lijndraaierijen werden uit het gehekelde product verschillende soorten garen
en touw vervaardigd. Aanvankelijk overheerste in Gouda de grofspinnerij, waar
bindgarens en touwen werden geproduceerd. De lijnbanen voor deze industrie
bevonden zich langs de muren rond de stad, langs de Karnemelksloot en de Jan
Verzwollenwetering. Op de stadsplattegrond van Joan Blaeu uit 1648 is een lijnbaan
afgebeeld ter plaatse van de Oude Doelen langs de Fluwelensingel ten noorden van
de Doelenstraat. Deze banen raakten tegen het einde van de achttiende eeuw in
onbruik, maar de banen voor de kleingarenspinnerij, waar garens voor netten en
weefgarens werden gesponnen, bleven nog tot in de twintigste eeuw bestaan.
Dergelijke kleingarenbanen waren ongeveer vijftig meter lang en ze lagen op de
volgende plaatsen: tussen de Vijverstraat en de molen van het voormalige kasteel,
tussen de Hoefsteeg en de Vijverstraat, tussen de Nieuwe Markt en de Blekersingel,
achter en evenwijdig met de Lemdulsteeg en op de Varkensmarkt, waar de spinnerij
van de firma Hoogendoorn stond. Er lagen twee banen op het Veemarktterrein en
enkele tussen de Nieuwehaven en het Regentesseplantsoen. Ze lagen ook op het
terrein van het afgebroken Regulierenklooster op de Raam en bij het Vlamingenpoortje
op de Vest tegenover de Turfsingel. Buiten de stadsgracht zijn later nog banen
aangelegd langs de Fluwelensingel bij de Doelenbrug en bij de Tiendewegspoort,
langs de Blekersingel tegenover het kazerneterrein en verder langs de latere
Spoorstraat, de Kattensingel, het Jaagpad, de Wachtelstraat en de Lazaruskade. Er
waren in 1830 totaal 425 baanders werkzaam voor 35 garenfabrikeurs. In datzelfde
jaar telde Gouda verder nog 196 hekelaarsters en maar twee hennepbeukers.

215 Molen De Rode Leeuw rond 1900.

In het begin van de twintigste eeuw werd veel werk in deze bedrijftak uitbesteed
aan werklieden te Gouderak en Moordrecht. De arbeiders kwamen 's zaterdagmiddags
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met hun handkarren en kruiwagens naar de stad om hun werk te brengen en nieuwe
grondstoffen mee te nemen. Ze deden er dan meteen ook hun boodschappen, soms
in de winkel van hun opdrachtgevers. ‘Van een enkele fabrikant is bekend’, aldus
de oude heer J.P.A. Catz, ‘dat hij er een gedwongen winkelnering op na hield, hetgeen
vroeger, en niet alleen hier, een meer voorkomend verschijnsel was’.

De Volmolens
Gouda kende twee volmolens: de Kleine Volmolen aan de Veerstal en de Grote
Volmolen aan de Punt. Beide zijn gebouwd in opdracht van het stadsbestuur ter
bevordering van de lakenindustrie. Door de wol te vollen werden de openingen tussen
de schering en de inslag dichtgemaakt, gevuld. De lakens werden gestampt in een
mengsel van warm water, volaarde, urine en boter totdat ze vervilt waren. De stampers
werden in beweging gebracht door een waterrad. De Kleine Volmolen stond op de
duiker naar de Peperstraat en de Grote Volmolen lag op de in 1630 aangelegde duiker
naar de Spieringstraat.
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216 Geperiodiseerde plattegrond en doorsnede van De Grote Volmolen (B. Kooij).

De Kleine Volmolen werd in 1620 gebouwd en bestond uit het eigenlijke
molengebouw en een woonhuis. Deze ‘wolle-laecken-volmolen’ lag naast de
Veerstalpoort. Na de oplevering werd de molen verpacht aan een voller, die er enkele
jaren later, in 1625, ook mout ging malen. In de tweede helft van de zeventiende
eeuw, toen de lakennijverheid sterk was ingekrompen, begon Dirck Janszoon van
Middelhoven er een houtzagerij. Vanaf 1725 werd de molen gebruikt om hennep te
beuken. De molen was in 1852 nog in bedrijf, want in dat jaar vernieuwde de pachter,
Abraham Lafeber, het scheprad. Het gebouw was in de jaren vijftig van de twintigste
eeuw in gebruik als werkplaats van de scheepstuigerij Endenburg (Smit,
Regentendagboek, 1957, 156).
De Grote Volmolen aan de Punt werd in 1631 gebouwd en bestond uit acht
volkommen. Uit een nader onderzoek van B.H.J.N. Kooij bleek dat het gebouw door
metselaar Steven Janszoon was gebouwd en de technische installatie door Cornelis
Gerritszoon Mastemaker uit Amsterdam was aangelegd. Uit het bewaard gebleven
bestek valt op te maken dat er naast het bedrijfsgedeelte nog twee woningen zouden
komen en dat de bedrijfsruimte zelf een grote, rechthoekige hal met turfzolder was,
62 voet × 36 voet (Geselschap, Oud Archief, 1965, nummer 684 en 546). Het
bouwwerk werd aangelegd op de fundamenten van het kasteel. In de rechter zijgevel
bevindt zich een jaartalsteen met het jaartal 1631.
In 1679 werd de molen veranderd in een papiermolen en in 1692 werd het bedrijf
overgedaan aan een witmaker, een zeemleerbereider. Het vervuilde afvalwater van
dit bedrijf gaf veel overlast, zoals blijkt uit het inspectierapport van Melchior Bolstra
uit 1725. Later werd in de molen ook hennep gebeukt. Van 1859 tot 1870 heeft de
installatie als oliemolen dienst gedaan en nadat het waterrad was verwijderd is het
gebouw als kaaspakhuis in gebruik genomen (Geselschap, Gemeentebestuur
1816-1920, 1977, 16 nummer 1435. Sloof, Volmolens, 1988, 33).
Aan het einde van de achttiende eeuw werd de Grote Volmolen in westelijke
richting uitgebreid tot aan de oude Chartertoren van het voormalige kasteel. Op een
foto uit 1904 is nog de stompe hoek te zien waaronder de Grote Volmolen tegen de
in 1808 afgebroken toren was gebouwd. De installaties zijn in 1816 vernieuwd en
een gevelsteentje met het jaartal 1824 herinnert aan herstelwerkzaamheden aan de
funderingen en de zijl.
Wim Denslagen
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Kapellen na de Reformatie
De middeleeuwse stad telde meer dan vijfentwintig kapellen. Hiervan zijn nog vijf
overgebleven: de kapel van het Catharina Gasthuis, de Jeruzalemkapel, de Joostkapel,
de Agnietenkapel en een, zij het moeilijk te herkennen gedeelte van de
Cellebroederskapel. Van de Barbarakapel is de toren en enig muurwerk overgebleven,
van de Onze Lieve Vrouwekapel alleen de toren. De meeste kapellen zijn kort na de
Opstand afgebroken.
De Olevaerskapel buiten de Dijkspoort werd als eerste afgebroken, kort na 1572.
Daarna volgde de Noodgodskapel aan de Westhaven in 1576 en de Sint
Remigiuskapel. In 1577 volgde de kapel van Sint Anthonius, in 1583 de Barbarakapel
en kort voor 1585 de Onze Lieve Vrouwekapel aan de Nieuwehaven. In 1591 werd
de kapel van Sint Jacob aan de Raam gesloopt. De kapel van het Arme Fraterhuis
stortte in wegens gebrek aan onderhoud of opzettelijke verwaarlozing in 1599.
Sommige kapellen kregen een nieuwe functie, waardoor ze hun bestaan konden
rekken. De Jeruzalemkapel werd vergaderlokaal van de Heilige Geestmeesters en
na 1910 Armkamer. De Pauluskapel sleet haar laatste dagen zelfs als autogarage,
maar sneuvelde ten slotte in 1943.

Walen en katholieken in de Gasthuiskerk
De Opstand had de protestanten aan de macht gebracht, maar die waren onderling
verdeeld geraakt over een theologische kwestie. De Goudse protestanten waren in
meerderheid remonstrants en de contraremonstranten, die zichzelf ook wel gomaristen
of dolerende gereformeerden noemden, raakten in de verdrukking. De remonstranten
hadden de Janskerk overgenomen en ook de Gasthuiskapel. De kapel schijnt
aanvankelijk tot voorraadschuur gedegradeerd te zijn geweest, maar in 1610 werd
ze in opdracht van het stadsbestuur verbouwd om als preekkerk te kunnen dienen.
Aan deze verbouwing werkte ook Gregorius Cool, zoals uit de bewaard gebleven
rekeningen blijkt (Kraats, Librije, 1943, 131).
Maar toen de Synode van Dordrecht had beslist dat de remonstrantse leer verworpen
diende te worden, eisten de dolerenden hun rechten op. Zij hadden al in 1617 een
verzoekschrift aan de Staten van Holland gericht om de vrije uitoefening van hun
godsdienst te mogen genieten. De Staten stuurden dit verzoek ter afdoening door
naar het stadsbestuur, dat in het najaar van 1618 in gunstige zin beschikte (Van
Deursen, Bavianen en slijkgeuzen, 1974, 314). De dolerenden konden daarna de
Gasthuiskerk in gebruik nemen. Al een jaar later leidde de politieke omwenteling in
de Republiek in Gouda tot zuivering van de vroedschap van remonstranten. De Sint
Janskerk ging voor de remonstranten verloren en de dolerenden vormden in het
vervolg de machtigste partij. In 1624 konden ze daarom de Gasthuiskerk, althans
wat de morgendiensten betreft, ter beschikking stellen aan de Franssprekenden uit
hun midden: de Waalse gemeente.
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217 Plattegrond uit 1772 van de Gasthuiskerk van de Waalse gemeente.
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218 De Gasthuiskerk in 1845. Aquarel van D. van Vreumingen uit de collectie van het stedelijk
museum Het Catharina Gasthuis.

219 De Gasthuiskerk als librije in 1954.

De Walen sloopten de oude toren in 1665 en vervingen die door de huidige gevel.
Een grote verbouwing volgde in 1767. In het koor kwam een consistoriekamer en
bij Louis del Haije, orgelbouwer te Antwerpen, werd een nieuw orgel besteld. De
verbouwing was in 1772 gereed. Op een bewaard gebleven plattegrond uit 1772 is
te zien dat het gehele schip in beslag werd genomen door banken en dat het koor
bestemd was voor de dooptuin en een vermoedelijk zeer monumentale preekstoel.
Achter deze preekstoel lag, afgescheiden door een wand met doorgangen, de
consistoriekamer. Het orgel stond vermoedelijk aan de westkant, boven de
hoofdtoegang. Er moet volgens een passage in het Kamerboek uit 1647 ook een
toegang in het koor zijn geweest, die in 1648 werd dichtgemetseld, maar waar die
zich in het koor bevond is niet bekend. De kerk heeft gebrandschilderd glas gehad,
zoals uit verschillende zeventiende-eeuwse bronnen blijkt. In 1666 werd een
gebrandschilderd glas met twee van wapens voorziene ovalen geplaatst. Dit glas was
door de fabriekmeesters Arent Vossenburgh en Floris de Lange besteld bij Daniël
Tomberg. Een bericht uit 1683 meldt: ‘Betaeld aan Arent Lepelaer twintig gulden
voor het backen van een stadswapen, staende in de Gasthuyskerck aende noortsijde
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het tweede glas, daeraen gebakken in 't geheel tien voet tot twee gulden de voet’
(Kraats, Librije, 1943, 137).
Na de opheffing van de Goudse afdeling van de Waalse Kerk in 1817, werd het
kerkgebouw in 1818 overgedragen aan de katholieke parochie van Onze Lieve
Vrouwe Hemelvaart. De overdracht werd destijds afgedwongen door een Koninklijk
Besluit, tegen de wil van de eigenaar van het bouwwerk, het stadsbestuur (Geselschap,
Gemeentebestuur 1816-1920, 1977, 13, nummer 1133). Het orgel werd in 1817
overgebracht naar de hervormde kerk in Moordrecht, waar het in 1960-1963 werd
gerestaureerd. Het interieur van de katholieke Gasthuiskerk werd in 1845 in beeld
gebracht door D. van Vreumingen. Hierop is de kerk afgeladen met gelovigen die
de misviering bijwonen en staat de priester met zijn rug naar hen toe en richt zijn
blik op het tabernakel waarboven een groot schilderij met de kruisafname te zien is.
De storende trekbalken en korbeelstellen heeft de kunstenaar maar niet weergegeven.
Nadat de rooms-katholieken waren overgegaan naar de in 1879 gereedgekomen
kerk van Onze Lieve Vrouwe Hemelvaart aan de Kleiweg, kwam de Gasthuiskerk
in bezit van een bierbrouwer die er biervaten in opsloeg. Het gemeentebestuur, van
oordeel dat de kerk eigendom van de stad was, liet de brouwer er door middel
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van een gerechtelijke procedure uitzetten. De kerk werd vervolgens bestemd tot
bewaarplaats van het stadsarchief en van de Librije en in 1892 voor die nieuwe functie
verbouwd. Het bestek van de verbouwing wordt bewaard in het stadsarchief

220 De Joostkapel voor de restauratie.

(Geselschap, Gemeentebestuur 1816-1920, 1977, 12, nummer 1111). Aan die functie
kwam in 1967 een einde en na de grondige restauratie van 1973-1980 werd de kerk
in gebruik genomen als expositieruimte van het stedelijk museum Het Catharina
Gasthuis.

Lutheranen in de Joostkapel
In 1623 kerkten de lutheranen in het huis De Vergulde Arend aan de Vismarkt. Ze
werden aanvankelijk in de uitoefening van hun godsdienst tegengewerkt door de
stadsregering en konden daardoor niet over een beter bedehuis beschikken. Ze
verhuisden later naar een huis aan de Peperstraat en vervolgens naar een leegstaande
oliemolen aan de Gouwe. In 1680, toen de onverdraagzaamheid jegens
‘andersdenkenden’ enigszins was afgenomen, kregen de lutheranen de beschikking
over de Sint Joostkapel aan de Gouwe, die toen als turfschuur in gebruik was. De
kapel werd verbouwd en in 1682 in gebruik genomen. De toegang werd verplaatst
van de zijgevel naar de toren (de toren zelf bleef in eigendom van de stad). Veel
schijnt er niet aan het gebouw te zijn veranderd, behalve dan dat er een preekstoel
in het koor werd geplaatst. De kapel werd daarna nog tweemaal verbouwd, in 1762
en 1790.
Bij de verbouwing van 1680 werden dankzij de vrijgevigheid van Goudse
particulieren de tien glazen van Willem Tombergius aangebracht die we nog kennen
van de negentiende-eeuwse tekeningen van D.J. van Vreumingen. De glazen vormden
een cyclus met de voornaamste heilsfeiten (Bik, Lutherse gemeente, 1989, 98-99).
Vijf ervan vonden een plaats in de wand aan de Groenendaal, drie (waarvan één in
kleiner formaat) in het koor en twee aan weerszijden van de toren - de zuidwand van
de kapel heeft vermoedelijk nooit een venster gehad. De glazen zijn in 1838 voor
tweehonderd gulden verkocht aan de firma Scharff te Weesp in verband met een
grootscheepse restauratie en sindsdien spoorloos verdwenen (Bik, Gouda, 1994, 82).
Deze restauratie was niet de eerste die de lutherse gemeente ondernam. Na enkele
herstelwerkzaamheden van bescheidener omvang was in 1815 al eens de complete
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dakpartij vervangen, nadat gebleken was dat de balken en de muurplaten waarop het
dak rustte, bouwvallig waren. De restauratie van 1838 behelsde, afgezien van
schilderwerk, het opwerken en voegen van de muren en het aanbrengen van nieuwe,
halfrond afgesloten ramen, waarin voor de glazen van Tombergius geen plaats meer
was. In zijn beschrijving van Gouda uit 1843 oordeelde A.J. van der Aa redelijk
positief over de verbouwing uit 1838. Hij vond de kerk ‘aanzienlijk verfraaid’, maar
in 1910 schreef J.C. Overvoorde: ‘Het gebouw is niet belangrijk, de gevel is
gepleisterd en wat er nog over was is in 1838 bij het zoogenaamd opknappen voor
goed bedorven’.
Een complicatie bij deze restauratie was de verzakking van de toren, die volgens
de kerkeraad gevaar opleverde en bovendien de gevel aan de Gouwezijde beschadigde.
Maar onderhandelingen met het gemeentebestuur leidden toen nog niet tot een
oplossing. Dat was wel het geval bij een volgende restauratie, die van 1869. De
scheefstand van de toren en de beschadiging van de voorgevel waren, aldus de
kerkeraad, nog verergerd doordat het gemeentebestuur het straatniveau had verlaagd
in verband met de aanleg van een nieuwe boogbrug over de Gouwe. Verwarde
onderhandelingen mondden uit in slechting van de toren, formeel op verzoek van de
lutherse gemeente. De kapel zelf werd met Portlandcement bepleisterd en de
gevelpartij aan de Gouwe werd geheel in neogotische stijl vernieuwd naar een ontwerp
van de Goudse architect A. Koorevaar (Goudriaan, Sint Joostkapel, 1997).
In 1915 werd de kapel op de voorlopige monumentenlijst geplaatst, wat niet kon
voorkomen dat het interieur in 1926 werd gewijzigd. De mannenbanken die aan
weerszijden over de volle lengte tegen de muren waren aangebracht, werden
verwijderd. De eikenhouten schotten die deze banken hadden afgesloten werden
hergebruikt om de al aanwezige lambrizering op te hogen, aldus de versie van de
tegenwoordige koster, de heer Roodbol. Het doophek werd doorgezaagd en omgekeerd
tegen de kerkeraadsbanken gezet. De overbodig geworden koperen bogen zijn toen
geschonken aan het museum Het Catharina Gasthuis.
De laatste en tevens meest ingrijpende restauratie onderging de kapel in 1957.
Enkele jaren tevoren was ze van haar pleisterlaag ontdaan, met als gevolg dat er

Wim Denslagen, Gouda

319

221 Interieur van de Joostkapel kort voor 1957.

vochtproblemen optraden. Onderhandelingen over de restauratie waren al sinds 1949
gaande: van dat jaar dateert een restauratieplan opgesteld door het architectenbureau
Dekker en Van der Sterre uit Hazerswoude in samenspraak met de Rijksdienst voor
de Monumentenzorg. Toen traden er financiële problemen op, waardoor het werk
moest worden uitgesteld (correspondentiedossier in het archief van de Rijksdienst
voor de Monumentenzorg). Uiteindelijk werd de restauratie uitgevoerd volgens het
plan van Van der Sterre, maar met en kele wijzigingen. Er was nog wel enige
onenigheid over de vormgeving van de gevel nadat de neogotische gevel van
Koorevaar was verdwenen. Het gemeentebestuur drong aan op een symbolische
herinnering aan de toren die hier ooit had gestaan. Deze is er inderdaad gekomen en
wel in de vorm van een uitgekraagd torentje in combinatie met een blinde nis
daaronder. Voor het overige werd het muurwerk compleet vernieuwd, waarbij sporen
van een ingang aan de Groenendaal en een blind raam boven de preekstoel te
voorschijn kwamen. Dit venster met zijn gedrukte spitsboog leverde het model voor
de nieuwe vormgeving van de vensters in de lange wand aan de Groenendaalzijde.
Ze werden van een natuurstenen venstertracering voorzien.
De kerk bezit een preekstoel, een koperen kroonluchter uit 1645 (gerestaureerd in
1957) en twee koperen lessenaars, geschenken van Maria Tams, de stichteres van
het Lutherse hofje. Het zilveren avondmaalsservies bevat stukken uit de zeventiende
en achttiende eeuw. Enkele zilveren collecteschalen dateren van 1742. Het zeshoekige
zilveren doopbekken, waarvan de bodem drie taferelen te zien geeft - de Doop van
Jezus, de Doop van de Kamerling en de Goede Herder - is een geschenk van Hendrik
Esselman uit 1746. Een schilderij van Jan Ariaens Duif uit 1642 stelt dominee Cornelis
Bijleveld voor als Goede Herder. De vergulde en geschilderde gezangborden zijn
opgehangen in 1747. De kerk had ook een orgel dat in 1745 door de lutherse gemeente
was gekocht van de Janskerk. Dit orgel was in 1556-1558 vervaardigd door de
Bossche orgelbouwer Hendrik Niehoff. In 1898 vertoonde het ernstige gebreken, en
omdat er geen geld voor een restauratie was, werd het verkocht. Het gepolychromeerde
en vergulde front werd aangeboden aan het Rijksmuseum in Amsterdam, maar dat
kon het niet plaatsen. In 1900 is dit front toen door bemiddeling van een antiquair
voor zevenhonderd gulden verkocht aan de rooms-katholieke parochie van Cosmas
en Damianus in Abcoude, waar het zich nu nog bevindt (Schrama, Gedenk-boek,
1988, 44-46. Bik, Gouda, 1994).
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Barbarakapel
De Barbarakapel is in de zeventiende en achttiende eeuw enige malen van gebruiker
gewisseld, maar bleef wel steeds in handen van één eigenaar (Matthijs, Oud Kadaster,
1993: Keizerstraat. Kuiperstraat en Vlamingstraat). De kapel werd omstreeks 1700
in wooncompartimenten verdeeld (Walvis, Beschrijving, 1714, II,
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186. Goppel, Barbarakapel, 1994). Gezien de gelijkvormigheid van de vloeren en

222 De Agnietenkapel in 1906 met op de voorgrond het bruggetje uit 1756 over het Lombardswatertje.

de gevels moet deze ingreep in één campagne zijn uitgevoerd. De toren zakte in de
loop der jaren steeds schever en werd in 1760 door een meester-vijzelaar uit
Amsterdam rechtgezet (Geselschap, Oud Archief, 1965, nummer 3686).
De kapel bleef tot diep in de negentiende eeuw als zodanig herkenbaar. Het
kadastrale minuutplan toont het gebouw nog met het oorspronkelijke grondvlak en
op een litho van Verspuy uit 1859 is het koor nog te herkennen. Wel is dan al de
vensterpartij van het koor aangepast aan de functie van werkplaats, terwijl uiteraard
ook de deur naar de straat was veranderd. Pas na 1859 werd het koor gesloopt. De
toren werd in 1988 gerestaureerd. De toegang van de toren bevindt zich aan de
Kuiperstraat, in een grote spaarnis die bijna de hele eerste geleding vult. Boven de
toegang bevindt zich een vierkant venster. Deze vormgeving van de eerste geleding
vertoont overeenkomst met die van de Vrouwetoren en kan misschien in verband
worden gebracht met de verbouwing van 1760. De tweede en de derde geleding
hebben op alle vier de hoeken natuurstenen hoekkettingen. De tweede geleding telt
aan drie zijden alleen enkele kleine venstertjes. Aan de zijde van de Kuiperstraat
bevindt zich een dubbele halfrond afgesloten spaarnis met gemetselde venstertracering.
De derde geleding heeft aan alle vier de zijden dubbele spitsbogige spaarnissen. Deze
geleding wordt bekroond door een houten lijst op consoles, waarboven zich vier
classicistisch vormgegeven en van een tympaan voorziene houten wijzerplaten met
één wijzer bevinden. Lijst en wijzerplaten dateren, blijkens een opschrift, uit 1635.
In het muurwerk van de huizen die in de plaats van de kapel zijn gekomen, bevinden
zich nog bouwsporen van de kapel: restanten van twee ontlastingsbogen, steunberen
en een deel van een kapiteel (Goppel, Barbarakapel, 1994).

Bank van Lening in de Agnietenkapel
De meeste zusters van het Agnietenklooster waren na de Opstand van 1572 gevlucht,
sommigen hadden zich in een huwelijk met Geuzen gestort en zeven van hen zijn in
een woninkje op het kloosterterrein achtergebleven met een alimentatie van de stad.
De kloostergebouwen werden door het stadsbestuur verhuurd of verkocht. Wouter
Jacobszoon, de prior van het voormalige Regulierenklooster aan de Raam, schreef
in zijn dagboek: ‘...als siende nu schuersgelijck die schoene kerck van mijn sint
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Agnietenconvent binnen der Goude, die ick jaers voorleden paradijsgewijs ter eeren
Goods toegemaect hadde gesien, mids dat aldaer schoene dienst gedaen werde, ende
was dese nu woest ende geheel desolaet’ (Eeghen, Wouter Jacobsz., 1959-1960).
Na de opheffing van het klooster vestigden zich tapijtwevers uit Oudenaarde in
de kapel. Om de capaciteit van hun onderneming te vergroten, werden extra vloeren
in de kapel aangebracht. De lakenbereider Jan Blom kreeg in 1612 verlof van het
stadsbestuur om op gunstige voorwaarden een zwartververij te beginnen in een
gebouw aan de zuidwestzijde van de Agnietenkapel. Hier plaatste hij zijn ovens,
waarop in ijzeren potten de lakense stof werd geverfd. In 1631 werd de hoofdingang
van de kapel naar rechts verplaatst en het gebouwtje van Jan Blom vernieuwd. Op
21 april 1643 werd ‘de Agnietenkerck met een waschhuys ende

223 De Agnietenkapel in 1942.

eene bequame wooninghe’ bij opbod en afslag voor 205 gulden per jaar verpacht
aan Johan Bens (mededeling van Henny van Dolder). In 1653 kreeg de kapel weer
een andere functie: Bank van Lening of Lommerd.
Een bank van lening of lommerd werd in de zestiende eeuw niet officieel in de
stad toegelaten, maar later bleken er toch lommerds te zijn in een smalle steeg tussen
de Lange Groenendaal en Achter de Vismarkt: de Lombartsteeg. De lombarden of
tafelhouders kregen op den duur een vestigingsvergunning op voorwaarde dat zij
een jaarbedrag aan het Aalmoezeniershuis zouden geven. In 1606 werd dit bedrag
met wederzijds goedvinden bepaald op driehonderd gulden. De bank groeide
vervolgens uit tot een stedelijke instelling, die sinds 1653 onder de naam Stadsbank
van Lening was gevestigd in de Agnietenkapel. De bankdirecteur, toen ‘kassier’
geheten, bewoonde het huis achter de kapel. De negentiende-eeuwse geschiedschrijver
J.N. Scheltema deelt mee dat er in zijn tijd wel eens misbruik van de bank werd
gemaakt door lieden die zelfs hun bed verpandden voor drank, maar er waren, moest
Scheltema erkennen, ook mensen die door een tijdelijke lening van de bank aan de
schande van de bedeling zijn ontkomen.
De kapel werd voor de nieuwe functie verbouwd. De grote vensters werden
dichtgemetseld en er werden drie balklagen met vloeren gelegd. Op elke verdieping
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224 De gevelsteen van de Looihal uit 1603 in de collectie van het stedelijk museum Het Catharina
Gasthuis.

verscheen een reeks kleine kruisvenstertjes, terwijl nieuwe dakkapellen zorgden voor
meer licht op de zolder. De gebeeldhouwde versiering boven de deur van de
Agnietenkapel, met in het midden het Goudse stadswapen, dateert van 1756.
In 1910 werd het Agnietenwatertje, ook wel Lommerdse Watertje genoemd,
gedempt en verloor Gouda een buitengewoon schilderachtig stadsbeeld. De bank
bleef tot 1924 in de oude kapel gehuisvest. Na sluiting van de Lommerd bood de
kapel nog onderdak aan een reeks van instanties, waaronder het Arbeidsbureau, de
Distributiedienst, het Postkantoor (in de voorbouw) en het laatst aan Kunstcentrum
Burgvliet. De toekomst van de kapel, die wegens instortingsgevaar lange tijd werd
gestut, leek onzeker toen het gemeentebestuur overwoog beschikbare gelden voor
de restauratie te bestemmen voor de bouw van een openluchtzwembad. Mede dankzij
financiële steun van de heer G. Bouwmeester, destijds directeur van de Goudse
Verzekeringen, kon na een ingrijpende restauratie de kapel op 30 augustus 1975
feestelijk in gebruik worden genomen. Tijdens de restauratiewerkzaamheden in 1972
werden ongeveer 80 centimeter onder het straatniveau funderingen van de ververij
gevonden. Een trapje van enkele treden doet vermoeden dat de stookplaats verdiept
heeft gelegen. De vondst werd in het plaveisel voor de kapel zichtbaar gemaakt door
sierbestrating, aangebracht naar een idee en met financiële steun van de Vereniging
Behoud Stadsschoon. De Agnietenkapel wordt tegenwoordig gebruikt voor concerten,
lezingen, exposities en recepties.

Looihal in de Pauluskapel
De gebouwen van het Collatiebroedersklooster werden na de Opstand toegewezen
aan de Heilige Geestmeesters, maar de vijftiende-eeuwse kloosterkapel van Sint
Paulus werd in 1601 ingericht tot Looihal. De kapel heeft na de sluiting van de
Janskerk in 1572 nog korte tijd als parochiekerk dienst gedaan. In de Looihal werden
de wollen stoffen - de lakens - door stedelijke ambtenaren, waardijns, gekeurd.
Goedgekeurde lakens werden door hen van een loden merk voorzien. De stad stelde
niet alleen deze geconfisqueerde kloosterkapel ter beschikking van het
drapeniersambacht. Op het voormalige kloosterterrein van Sint Marie aan het
Rotterdamse Veer vestigde de stad een blauwververij en een volderij. Dit alles in
een poging deze bedrijfstak te stimuleren, want de eens zo belangrijke bierindustrie
was reddeloos verloren.
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Van de Looihal is een gevelsteen bewaard gebleven in de vorm van een cartouche
met rolwerk tussen twee jongens in korte broek. Op het middenveld is het opschrift
‘Loyhalle’ ingehakt en daaronder het jaartal 1603. De steen wordt bewaard in de
beeldentuin van het museum Het Catharina Gasthuis.
Wim Denslagen
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Katholieke schuilkerken (1572-1795)
De katholieke kerken die in Gouda hebben bestaan tussen 1572 en 1795, de periode
waarin het celebreren van de mis door de protestantse overheid aan banden was
gelegd, moesten zoals overal in de Republiek aan het oog worden onttrokken. Toch
waren ze vaak fors van omvang en van binnen rijk gedecoreerd, en wist iedereen in
de stad ze te vinden. Nadat de katholieken aan het eind van de zestiende en het begin
van de zeventiende eeuw wegens de dreigende situatie voortdurend van de ene
huiskerk naar de andere moesten verhuizen, vormde zich gaandeweg de zeventiende
eeuw een groep vaste staties in het gebied rond de Gouwe en de Keizerstraat. Vanaf
het laatste kwart van de zeventiende eeuw werd de katholieken bij hun
bouwactiviteiten weinig meer in de weg gelegd, mits hun bouwwerken maar niet al
te opvallend aan de openbare weg lagen. Toen de Bataafse Republiek in 1795 werd
uitgeroepen en daarmee de vrijheid van godsdienst bij de wet vastgelegd, werden de
schuilkerken overbodig. Slechts een van de vijf, die van de oud-katholieke parochie
van Sint Johannes de Doper, bleef min of meer intact.
Een belangrijke bron voor de kennis van al deze staties vormt het onuitgegeven
manuscript van Ignatius Walvis dat wordt bewaard in de pastorie van laatstgenoemde
parochie (Walvis, Goudse Kerkzaaken, 1709).
Na de Alteratie van 1572, waarbij de meeste katholieke regenten door calvinisten
werden vervangen, kregen de nog overgebleven katholieken Johannes Pieck als
zielzorger toegewezen. Pieck celebreerde de mis veelal in zijn eigen huis ‘op de
Korte Gouwe in 't tweede huis bewestenwaarts het proveniershuis, daar nog onlangs
St. Pieter het uithangbord was’, aldus Walvis in zijn Goudse Kerkzaaken. Dit huis
lag dus twee huizen ten noorden van het voormalige Proveniershuis aan de Hoge
Gouwe, waar nu nog het gebouw van de Electrische Centrale staat. Ook elders
kwamen in die tijd kapellen in de woonhuizen van meer gefortuneerde katholieken
(Van Heel, Minderbroeders, 1947, II, 11-13).

De statie van Sint Jan Baptist
De parochie van Sint Jan, die voor de Alteratie de gehele stad omvatte, bestond
formeel niet meer omdat de katholieke hiërarchie in de Republiek was opgeheven
en tot missiegebied verklaard, maar Johannes Pieck en zijn opvolgers beschouwden
het toch als hun taak het werk van de pastoors van de Sint Jan voort te zetten. Zij
wijdden hun statie dan ook wederom aan Johannes de Doper.
De grondslag voor het gebouwenbezit van de statie van Sint Jan Baptist werd
gelegd door Jan Franszoon Basson, die in 1575 bij Johannes Pieck in huis was komen
wonen. Hij zou tot 1612 kapelaan blijven, om daarna tot 1615 Piecks taak over te
nemen. Basson kocht in 1593 een huis dat ten zuiden van het koor van de oude Sint
Jan lag. De ligging wordt in het rechterlijk archief aldus omschreven: ‘ande zuitsijde
van St. Jans kerkhoff, belendt an de oostsijde Sinte Catarinen Gasthuis ende ande
Westsijde Gijsbert Aerts Sloos, schepen’. Het huis werd in 1803 afgebroken en lag
tegenover de huidige ingang van de Janskerk aan de overkant van de gracht, op de
hoek van de museumtuin van het stedelijk museum Het Catharina Gasthuis (Kesper,
Rechterlijke Archieven, 1951, ‘1593’, 39 verso en 344, 49 recto).
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Dit huis werd door Walvis ‘gemeen kerkhuis’ genoemd. Toch was het niet altijd
bruikbaar, omdat het celebreren van de mis officieel was verboden en de plek voor
de baljuw niet lang geheim kon blijven. In 1598 bijvoorbeeld werd Basson er op een
nacht betrapt bij het opdragen van de mis voor ‘een groote vergaderinge ende
bijeencompste van volck’, waarvoor hij een boete van 48 gulden kreeg opgelegd
(Van Heel, Minderbroeders, 1947, II, 12). In de laatste decennia van de zestiende en
de eerste vier decennia van de zeventiende eeuw maakte de magistraat het de
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225 De staties in Gouda.
1 Gemeen kerkhuis, 2 Huis van Gerrit Vermeij, 3 Statie van Sint Jan Baptist, 4 Statie De Tol, 5 Statie
De Braesem (1671-1711), 6 Statie De Braesem (1712-1814), 7 Jezuïetenstatie, 8 Minderbroederstatie.

katholieken nog moeilijk door herhaaldelijke verstoringen van de misvieringen,
boetes en soms de verbanning van een priester, maar serieuze pogingen om het
katholicisme uit te bannen werden niet ondernomen. De katholieke gemeenschap
was daarvoor te groot, te machtig en te zeer verbonden met de stad.
Behalve Pieck en Basson hadden ook de achtergebleven clarissen zich ingezet
voor de katholieke gemeenschap. Zij kochten na de Reformatie een huis benoorden
het koor van de Sint Jan, waar Hendrik Sobburg had gewoond, een voormalige vicaris
van de oude parochiekerk. De laatst levende zuster liet dit huis na aan ‘de katolijke
kerke’, zoals Walvis schreef. Vanaf 1607 woonde hier de katholieke advocaat Gerrit
Vermeij en deze bood in 1615 onderdak aan de nieuwe pastoor Petrus Purmerent
(Kesper, Rechterlijke Archieven, 1951, 338, 244 verso en Walvis, Goudse
Kerkzaaken, 1709, 9 verso).
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226 Plattegrondtekening en doorsneden van het complex van de oud katholieke kerk aan de Hoge
Gouwe (André Viersen).

Purmerent liet het ‘gemeen kerkhuis’ in 1616 voor 400 gulden verbouwen, maar
zijn aanhang groeide zo snel dat het statiehuis al na enkele jaren te klein was
geworden. De pastoor kon in 1630 een huis aan de Gouwe kopen. Dit huis, Hoge
Gouwe 113, werd voor 4600 gulden gekocht van stadssecretaris Mr. Gerrit Traudenius
en vervolgens verbouwd voor 1600 gulden. In dit huis werd een kerkzaal gebouwd
waarvan de plaats is terug te vinden, want de vijftiende-eeuwse kap bevat nog de
houten schenkels met spijkergaten waartegen een tongewelf was aangebracht. Pater
Purmerent kocht vervolgens nog twee huisjes aan de achterzijde. Deze achterhuizen
boden de mogelijkheid om ook een onopvallende ingang aan de Raam te maken.
Deze aankopen vormen het begin van een complex dat nu nog dienst doet als kerk
en pastorie van de oud-katholieke parochie van Sint Jan Baptist.
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227 De oud katholieke kerk van Sint Jan Baptist aan de Hoge Gouwe (1999).

In 1632 kocht Purmerent de twee naastgelegen huizen aan de Hoge Gouwe,
tegenwoordig nummer 111, met een daarachter liggende houttuin (Kesper,
Rechterlijke Archieven, 1951, 348, 207 verso). Achter dit huis werd een nieuwe
kerkzaal gebouwd, een werk dat nog in hetzelfde jaar werd voltooid, ‘eene volgens
tijds gelegenheid, aanzienlijke kerkplaatse’ (Walvis, Goudse Kerkzaaken, 1709, 42
verso). De verbouwing van het gehele complex tussen 1630 en 1632 vergde een
bedrag van meer dan 14.000 gulden. In 1656 werd het huis nummer 115 gekocht en
verhuurd aan geloofsgenoten (Kesper, Rechterlijke Archieven, 1951, 355, 177 verso).
Hoge Gouwe 109 werd waarschijnlijk in 1661 aan het complex toegevoegd, toen
Gijsbert Westerhout dit huis kocht. Uit Purmerents testament van 1662 blijkt dat de
pastorie gevestigd was in het huis, dat in 1630 van Traudenius was gekocht. De
huizen aan de Hoge Gouwe en de ‘vijf huisjes op den Raem’ (deze stonden op de
plaats van de huidige nummers Raam 45-53) liet Purmerent na aan zijn opvolger
(Bruggeman, Diarium Litterarum, nummer 736). De laatste substantiële toevoeging
aan het gebouwencomplex aan de Gouwe vond plaats in 1684, toen de zilversmid
en onroerend goedmagnaat Sibertus Kaen voor pastoor Jacob Catz (pastoor van 1672
tot 1688) het meest zuidelijke perceel kocht, het huidige Hoge Gouwe 107. Door
deze aankoop kon het kerkgebouw aanzienlijk worden vergroot. De uitbreiding werd
in 1685 uitgevoerd, getuige de mededeling dat Catz zijn kerk ‘met een doorgaand
verwelfzel sierde. Het geheel gebou wierd in't jaar 1685 voltrokken.’ Op de eerste
zondag na Sint Jans Onthoofding - de wijdingsdag van de oude Sint Jan - droeg Catz
voor de eerste keer de mis op in zijn ‘bijna de heele helft vergrootte kerke’ (Walvis,
Goudse Kerkzaaken, 1709, 100 verso, 101 recto en 104 recto). In de kapruimte is de
verbreding nog te herkennen, want aan de nog bestaande kap van de eerste, smalle
kerkzaal, werd een kleinere kap toegevoegd. Bij deze operatie zijn alle trekbalken,
die te kort waren voor de gehele overspanning, door nieuwe vervangen. De statie
had sindsdien de beschikking over een aaneengesloten huizenblok tussen de Gouwe
en de Raam met aan beide zijden een vijftal huizen en daartussen een kerk en een
erf.
De verbouwing werd voltooid onder het bewind van Ignatius Walvis, die in 1688
het bestuur van de statie had overgenomen In 1691 besteedde hij nog tweeënvijftig
gulden aan een loden dak boven de ingang van de kerk en in 1695 dertig gulden voor
‘d'opening in 't verwulfsel en 't snijwerk’, kennelijk een later verdwenen lichtopening
in het dak (Archief van de oud-katholieke kerk te Gouda, nummer 25, 61).
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Het interieur van de kerk werd in 1863 ingrijpend gewijzigd. Het hoofdaltaar werd
van de oostzijde naar de kant van de Raam verplaatst, waarvoor een uitbouw van
6,58 meter breed en 2.53 meter diep werd gebouwd. De drie huizen die op de plaats
van de huidige nummers 107-111 stonden, werden gesloopt en vervangen door het
huidige dubbelhuis. Het rechter huis, nummer 113, werd bij die gelegenheid vergroot
door de toevoeging van een gang. Deze vergroting is goed gedocumenteerd
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228 De kerkzaal van de oud katholieke kerk van Sint Jan Baptist aan de Hoge Gouwe (1982).

in de kap, want de nok blijkt aan de voorzijde te zijn versleept om in het midden van
de nieuwe voorgevel te kunnen uitkomen. Afgezien van enkele inventarisstukken,
zoals de preekstoel, de communiebank en het altaar, is het inwendige van de kerk in
hoofdzaak uit 1863. Het hoofdaltaar met dubbele getorste zuilen aan weerszijden
van een altaarstuk van Jan Franszoon Verzijl, voorstellend de Aanbidding der
Koningen, is tussen 1685 en 1697 tot stand gekomen. De preekstoel en de
communiebank in Antwerpse barokstijl zijn eveneens rond 1685 vervaardigd (Eck,
Schuilkerken, 59-63).
De gang die door het in 1684 aangekochte gedeelte loopt en sinds 1863 aansluit
op de hoofdtoegang, gaf daarvoor toegang tot het hoofdaltaar, toen dat nog aan de
kant van de Gouwe stond. Vanuit de oude pastoorswoning was er ook een toegang
links naast het altaar, en aan de kant van de Raam waren waarschijnlijk twee
toegangen die bereikbaar moeten zijn geweest via de huisjes aan de achterzijde.

Statie De Tol
De geschiedenis van de tweede seculiere statie, bekend als De Tol, is altijd nauw
verbonden geweest met die van Sint Jan Baptist. De ene statie kwam uit de andere
voort en twee eeuwen later vloeiden ze weer ineen. Hun kerkgebouwen lagen op een
steenworp afstand van elkaar aan de Gouwe en hoewel er aanvankelijk grote
animositeit bestond tussen hun pastoors, liepen de lotgevallen van beide staties
parallel.
De Tol werd gesticht door Willem de Swaen. Hij zou assistent van Purmerent zijn
geworden, maar raakte direct na de voltooiing van zijn opleiding met zijn
beschermheer in onmin. En daarom stichtte De Swaen in 1634 een aparte statie in
het huis van zijn oom Gerrit Vermeij, waar ook Petrus Purmerent had gewoond
(Heussen, Batavia Sacra, 1714, 183-184). Ook De Swaen verhuisde na verloop van
tijd naar de Gouwe, waar hij vanaf 1638 een vergelijkbaar complex als dat van de
Sint Jan Baptist zou opbouwen. Startpunt was het huis De Leeuw Zonder Hoofd, dat
toebehoorde aan de katholieke brouwer Gijsbert Verharst en dat kennelijk al in 1628
als kerkhuis diende, want de toenmalige assistent van Petrus Purmerent, Adrianus
Bogaert, droeg op Sint Ignatiusdag van genoemd jaar een mis op waarvan de baljuw
lucht had gekregen. Deze probeerde via het huis van een buurman, de eveneens
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katholieke brouwer Cornelis Stael, tot de kapel door te dringen, maar hij werd niet
binnengelaten. Vervolgens probeerde hij bij Verharst binnen te dringen, ‘doch te
vergeefs dewijl het op krabbelvuisten uitliep’ (Walvis, Goudse Kerkzaaken, 1709,
35 recto en 52 recto)
In 1645 werd De Leeuw zonder Hoofd samen met het huis ernaast voor de statie
in eigendom verworven (Kesper, Rechterlijke Archieven, 1951, 352, 130 verso en
154 verso). Deze huizen stonden op de plaats van het huidige adres Hoge Gouwe
75,
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samen met het in 1669 voor de statie aangekochte huis De Lijnbaan (Geselschap,
Oud Archief, 1965, 1880 folio 229). Het buurhuis aan de zuidzijde was de
pastoorswoning, ooit De Tol, tegenwoordig nummer 73. Dit huis was al sinds 1609
in het bezit van een van De Swaens verwanten. In 1658 kocht De Swaen op naam
van Jan van Roon het huis De Flappe, nu nummer 71, waar brouwer Cornelis de
Stael had gewoond (Matthijs, Oud Kadaster, 1993, verpondingsnummer 2649).
Achter dit huis werd vermoedelijk ergens in de tweede helft van de zeventiende eeuw
op de plaats van de achterliggende brouwerij een nieuwe kerk gebouwd die ruimte
bood aan tweehonderdvijftig personen. De pastoor wist net zoals de pastoors van
Sint Jan Baptist verschillende huizen aan de achterzijde aan de Raam te verwerven
(Matthijs, Oud Kadaster, 1993, verpondingsnummers 2472, 2471, 2470, 2469),
waarvan er een, het ‘stovenhuis’, als toegang tot de kerk diende, zodat men de statie
ook wel ging aanduiden als de ‘statie op de Raam’ of simpelweg de Raam. Over de
bouwgeschiedenis van de statie is niet meer bekend dan dat het dak in 1787 werd
hersteld, een werk dat werd betaald door Johannes Abel.
Bij het Schisma van Utrecht in 1723 kozen Sint Johannes de Doper en De Tol de
zijde van de Oud Bisschoppelijke Clerezie, die tegen de wil van Rome zelf een
bisschop van Utrecht had gekozen. De geestelijken die zich hierbij aansloten werden
door Rome geëxcommuniceerd en als gevolg daarvan verloren hun staties vele
gelovigen. Toen De Tol in 1830 door gebrek aan gelovigen met St. Johannes de
Doper samenging, verkochten de kerkmeesters de roerende en onroerende goederen
bij openbare verkoping. Het kerkgebouw werd gesloopt en op het terrein kwam een
stroopfabriek. Van het interieur bestaat geen enkele afbeelding, zelfs de
oorspronkelijke afmetingen zijn niet bekend.

De jezuïetenstatie
Behalve wereldlijke priesters als Purmerent en De Swaen kwamen ook geestelijken
van de jezuieten- en minderbroedersorde naar Gouda om het katholicisme te
ondersteunen en zielzorg te bedrijven. De wereldlijke heren wensten dat ze zich
onder hun gezag stelden, maar de ordegeestelijken gaven er de voorkeur aan hun
eigen staties te stichten.
In 1595 arriveerde de eerste missionaris van de jezuïeten in Gouda, maar zijn
verblijf liet geen sporen na. De tweede was Nicolaes Borluyt en hij verbleef twee
jaar in de stad, van 1614 tot 1616. Zijn opvolgers waren Gerardus Martini
(1625-1638), Vincentius Le Boueg (1638-1645) en Ludovicus Jacobi (1645-1648).
Zij verwierven een aantal huizen en legaten, zoals van Johannes Lethmaet en deze
bezittingen leverden jaarlijks ongeveer 400 gulden op aan huur en rente (Archief van
de Nederlandse Provincie der Jezuïeten, 102 C.l.b.). In 1643 was Le Boueg gevestigd
in de Keizerstraat en wel in het huis van Marij Boudewijns, ongeveer ter plaatse van
het huidige huisnummer 43 (Bijdragen Bisdom Haarlem, 1879, 350). Aan de voorkant
woonden drie klopjes en er was een ‘groote kercke’, waar ‘...ordinaris gecatechiseert
[werd], ende doorgaends de misse gedaen, de musiecken gesongen, op een positijff
[orgel] gespeelt van een blinde hier ter stede.’ Er waren wel een stuk of acht in- en
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uitgangen, onder andere bij Simon den Raemburger in de Peperstraat en aan de
Gouwe bij advocaat Gerrit Bick, ‘stichter’ (financier) van de kerk.
In de tweede helft van de zeventiende eeuw bereikte de statie haar grootste omvang.
Na de Vrede van Munster (1648) werden de jezuïeten minder fanatiek vervolgd,
omdat ze niet langer als collaborateurs konden worden afgeschilderd. Aan het hoofd
stond inmiddels Philippus Le Roy (1648/50-1672/3), geassisteerd door Alexander
Possenier. In 1661 schreven de paters aan hun overste dat ze 2000 zielen tot hun
statie rekenden. Om geld zaten de paters niet verlegen: in het missieverslag van 1656
is sprake van 400 gulden aan inkomsten uit huishuur en rente en 1600 gulden of meer
aan giften (Archief Aartsbisdom Utrecht, 1876, 57-58). Twaalf jaar later was de
jaarlijkse opbrengst iets minder, maar nog steeds aanzienlijk: 1585 gulden en 10
stuivers. De huuropbrengst bedroeg 174 gulden, de opbrengst uit belegd kapitaal (in
totaal 12.400 gulden) 481 gulden en tien stuivers, waarbij nog 70 gulden uit collectes,
600 gulden uit schenkingen en 300 gulden uit erflatingen en andere buitengewone
giften kwam (Archief van de Nederlandse Provincie der Jezuïeten, 102 C.l.b.).
De samenwerking tussen Le Roy en Possenier verliep echter nogal moeizaam, wat
in 1663 leidde tot een splitsing van de statie. Walvis schrijft hierover, onder verwijzing
naar de soortgelijke twist tussen Purmerent en De Swaen: ‘Hadden
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229 De voorgevel van de achttiendeeeuwse kerk van Sint Jozef aan de Lage Gouwe kort voor de
sloop in 1903.

230 Het schip van de in 1903 gesloopte Sint Jozef (1902).

de twee wereldsche Heeren strijd over den titel, de twee jesuiten hadden geen
minderen over de wooninge. De paters, eerst bijeen, scheiden in dit jaar van
malkanderen. Possenier trok op den hoek van den Meulenwerf, nu het Tapijt, doe
[toen] het huis van juffr. de Jager, hier deede hij 's werkendaags de misse, en sleet
daar sijne dagen’.
De statie in de Keizerstraat was gevestigd ter plaatse van de huidige nummers 41
en 43. Hier liet Le Roy in 1665 een nieuwe kerk met woonhuis bouwen - ‘mooi huis,
en hoge kerke’, zoals Walvis het uitdrukte. Deze statie zou tot haar opheffing de
thuishaven van de jezuïeten blijven. Het huizenbezit van de statie zag er als volgt
uit: een pastoorswoning, geschat op 7000 gulden die nog 40 gulden aan onderhuur
opbracht; twee kleine huisjes, die voor respectievelijk. 18 en 16 gulden verhuurd
werden en een achterhuis dat toegang gaf tot de kerk, geschat op 2600 gulden en
verhuurd voor 100 gulden. In 1814 ging de statie samen met de overgebleven
katholieken van de kwijnende seculiere statie De Braesem, en men bleef nog tot 1818
aan de Keizerstraat kerken. Maar de eens zo mooie ‘hooge kerke’ was dermate in
verval geraakt dat tot sloop moest worden besloten. De statie kreeg na veel getouwtrek
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met het stadsbestuur in 1818 de leegstaande kapel van het Catharina Gasthuis ter
beschikking, vanwaar zij in 1879 naar de nieuwe Kleiwegkerk overging.

De minderbroedersstatie
De franciscaner minderbroeders wier Goudse klooster door aanhangers van de
Reformatie was verwoest, keerden enkele tientallen jaren later terug als devote
missionarissen. Hun eerste pater was Gregorius Simpernel uit Luik en hij droeg zijn
eerste missen al in 1633 op in het huis genaamd De Pijpkan aan de Groenendaal. In
datzelfde jaar kreeg hij een beter onderkomen voor zijn huiskapel aan de Hoge Gouwe
ten zuiden van de Aaltje Baksteeg en in 1641 werd Simpernel officieel door het
stadsbestuur toegelaten, ‘geadmitteerd’, zoals de term toen was (Van Heel,
Minderbroeders, 1947, 19).
Zijn statie had in 1640 al een huis aan de Hoge Gouwe gekocht uit het bezit van
de katholicke advocaat Gerard Doncker, tegenwoordig huisnummer 41. In 1643
meldt Sebastiaen Francken, die op last van het Hof van Holland door het Rijnland
trok om de ‘paepsche stouticheden’ te inventariseren, dat ‘oock doorgaans de
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misse gedaen werdt op de Gou in't Cromhout, ten huyse van de Minnebroeder van
Sint Truijen, uyt het landt van Luyck, ende dat aldaer oock ordinaris gecatechiseert
wort’ (Bijdragen Bisdom Haarlem, 1879, 352). Bij zijn dood op 26 februari 1649
had Simpernel, in de woorden van Walvis ‘sijne broeders van woon- en kerkplaatse
bezorgd’. Er rustte nog een schuld van 4000 gulden op de gebouwen, die door de
rijke geestelijke dochter Anna van Geffe werd afbetaald.
De huiskerk werd in 1732 geheel door nieuwbouw vervangen, maar brandde
vervolgens weer tot de grond toe af in juli 1767, in de tijd van pater Gerardus Keutten,
die direct na de brand een houten loods liet bouwen om in ieder geval zijn
misvieringen te kunnen voortzetten. In september 1767 had hij al plannen klaar voor
een nieuw kerkgebouw. Op 10 september lagen de bouwtekeningen ter goedkeuring
bij de magistraat (Geselschap, Oud Archief, 1965: Requestboek, III-36, folio 109
recto -109 verso). De nieuwe kerk zou 22 meter lang en 13 meter breed worden, met
9 meter hoge zijmuren. Achter het koor kwam nog een sacristie. Behalve door de
bezoekers van de statie, werd de financiering mede opgebracht door de pastoor van
de Amsterdamse Mozes- en Aaronkerk, Joannes de Voornen, die 1200 gulden uit de
kas van zijn kerk bijdroeg.
Het nieuwe kerkgebouw, vermoedelijk ontworpen door Pieter de Swart, werd in
1903 vervangen door de nu nog bestaande neogotische Gouwekerk. De voormalige
kerk van Sint Jozef was een neoclasscistische galerijkerk met een gedrukt gewelf,
goed verlicht door grote ramen op beide verdiepingen. De galerij reikte niet tot de
achterwand, zodat een dwarsschip werd gesuggereerd. De voorgevel was bekroond
door een enorm tympaan met beeldhouwwerk en in de nissen aan weerszijden van
het middenvenster stonden de beelden van Maria en Jozef. Op het fries van het
hoofdgestel stonden de woorden: Domus Mea Domus Orationis Vocabitur (mijn huis
zal een huis van gebed worden genoemd).

De Braesem
Het huis De Braesem in Achter de Vismarkt gaf zijn naam in 1712 aan een statie van
seculiere oorsprong die tevoren op allerlei andere adressen ondergedoken was geweest.
De statie werd gesticht door Adrianus Bogart of Bogaert, een assistent van Purmerent,
ook al was er toen nog geen sprake van een zelfstandige huiskapel. Er is een bericht
uit 1642 over een verstoring van een misviering in een huis aan de Nieuwehaven en
in 1643 hield Bogaert religieuze bijeenkomsten in het huis van een zekere Arie
Verboer, dat op de plaats stond waar later de Waag zou worden gebouwd. In 1668
stierf pater Bogaert, waarna zijn functie voor korte tijd werd waargenomen door de
uit de omgeving van Leiden afkomstige Cornelis van der Linden, die echter na een
paar weken plaats maakte voor Hildebrand van der Wielen. Deze verliet zijn post
als kapelaan van de Utrechtse statie Achter Klarenburg en ging aanvankelijk wonen
en kerken in het oude huis aan de noordkant van de Janskerk, waar ook Purmerent
en De Swaen waren begonnen. Drie jaar later, in 1671, kocht Van der Wielen van
een zekere heer Swaanswijk een huis en erf op de Kleiweg, naast het Oude
Vrouwenhuis (Kesper, Rechterlijke Archieven, 1951, 359, 114 verso). Walvis bericht
hierover: ‘Alles was bereid tot het maaken van eene kerkplaatse benevens aarde;
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doch het werk wierd door de burgemeesteren verboden en hem slechts vergund boven
onder het dak een klein vertrek op te maeken’.
Hildebrand van der Wielen stierf in 1710 en een jaar later kon Ignatius Walvis
een opvolger benoemen, te weten Theodorus Witzenburgh, Gouwenaar van geboorte.
Het huis aan de Kleiweg kon niet als statie dienen en daarom waren de gelovigen
uitgeweken naar een huis in de Peperstraat, genaamd De Wijnberg, maar in 1712
kregen ze de beschikking over het huis De Braesem, Lage Gouwe nummer 4-6
(Kesper, Rechterlijke Archieven, 1951, 369, 11-2-1712, folio 173 verso). Het
stadsbestuur gaf toestemming tot de bouw van een huiskapel onder de voorwaarde
dat de toegang aan de kant van Achter de Vismarkt werd gemaakt en niet aan de
Lage Gouwe. Jannetje Westerhout verschafte het geld en het huis werd op haar naam
gezet. Op 16 februari 1712 begon de verbouwing, terwijl de vorige eigenares, de
schoonmoeder van een der burgemeesters, er nog woonde en op 15 mei, met
Pinksteren, kon Witzenburgh er de eerste mis opdragen. Het huis De Braesem zou
tot de opheffing van de kleine statie in 1814 als schuilkerk in gebruik blijven.
Xander van Eck
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Nieuwe instellingen in de voormalige kloosters
Industrie in plaats van devotie
Na de Reformatie zochten veel protestanten wegens de geloofsvervolging in de
Zuidelijke Nederlanden hun heil in de Noordelijke Nederlanden. Gouda ontving
vooral de Vlaamse tapijtwevers met open armen en verschafte hun meteen
bedrijfsruimte in de geconfisqueerde kloosters. Daar konden de grote weefgetouwen
worden geplaatst: in het Regulierenklooster aan de Raam, in het Mariaklooster aan
de Gouwe, waar de stad ook nog een blauwververij en een volderij vestigde, en in
het Maria Magdalenaconvent aan de Varkensmarkt. Op de kaart van Claes Janszoon
Visscher uit 1612 wordt het terrein van het voormalige Magdalenaconvent ‘Klain
Vlaenderen’ genoemd (Guicciardini, Beschijvinghe, 1612). Ook in het
Clarissenklooster aan de Nieuwehaven stonden weefgetouwen en in het
Agnietenklooster, waar bovendien nog een zwartververij en een satineermolen werden
gevestigd. Voorts kwamen er weverijen in het Margarethaklooster in de Spieringstraat
en ten slotte in het Catharinaklooster aan de Groeneweg. David Ruffelaer, een zoon
van de tapijtwever Jan Ruffelaer, kreeg in 1630 zelfs toestemming om een atelier
tegen de Gasthuiskerk te bouwen. Het stadsbestuur bestemde het koor van de
Pauluskapel van de collatiebroeders tot Looihal.
In 1635 beschikte de stad over ongeveer veertig meesters van de draperie, die
ongeveer tweehonderd knechts in dienst hadden. De zogenoemde ‘nieuwe draperie’
van de Vlamingen, bestaande uit de goedkopere lakensoorten van saai en

231 Het poortje van het Weeshuis aan de Spieringstraat aan het einde van de negentiende eeuw. Het
woord WEESHUIS verbergt een inwijdingsformule uit 1642 (Collectie Steenbergh). In het tympaan
staat het jaartal 1643. In het opzetstuk boven de poortdoorgang houden twee weeskinderen het
stadswapen vast en tegelijkertijd heffen ze een lauwerkrans omhoog ter ere van de stad Gouda.

saaifustein, was voor een groot deel afhankelijk van overheidssubsidies (Hulshof,
Ambachtsgilden, 1996, 82 en 96).
De verdwenen kloostercomplexen zijn nog steeds goed te herkennen aan een
afwijkend stedenbouwkundig patroon, de aanwezigheid van een plantsoen, een
schoolplein, een binnenhof of een concentratie van grote gebouwen. De herinnering
eraan leeft ook voort in straatnamen zoals Regulierenhof, Wouters Jacobserf,
Nonnenwater, Het Klooster, Agnietenstraat, Conventstraat, Patersteeg en
Minderbroederssteeg.
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Verenigd Wees- en Aalmoezeniershuis in het Margarethaklooster
Bij ordonnantie van 1586 besloot het stadsbestuur tot de oprichting van een
Aalmoezenierskamer om de groeiende stroom bedelaars te kunnen opvangen. De
zes aalmoezeniers vergaderden aanvankelijk in het koor van de Sint Janskerk en later
in de Jeruzalemkapel. De stichting kreeg haar inkomsten onder meer uit collecten,
de lombard (de bank van lening) en renten uit landbezit.
Het Aalmoezeniershuis werd in 1599 gevestigd in een gedeelte van het voormalige
klooster van Sint Margaretha. Tussen 1603 en 1642 kochten de aalmoezeniers zes
huizen aan om hun instelling, die zich tot een tamelijk groot weeshuis had ontwikkeld,
te kunnen uitbreiden. De aalmoezeniers hadden namelijk ook de zorg gekregen voor
de weeskinderen die niet in het Heilige Geesthuis konden worden opgenomen. Uit
het rond 1604 opgestelde Fundatieboek van het Aalmoezeniershuis blijkt dat de
instelling sinds 1598 werd bestuurd door vier buitenmoeders of regentessen. De
dagelijkse leiding berustte bij een binnenvader en een binnenmoeder. In 1599 telde
de instelling vierentwintig wezen.
De aalmoezeniers hadden een soort monopoliepositie op het bedelen verworven
en om die positie te handhaven stelden ze een ‘stockknecht’ aan die, gewapend met
een stok en een rapier (degen), vreemde bedelaars uit de stad moest weren. Soms
werden de wezen de straat opgestuurd om langs de huizen te bedelen. De armoede
was rond 1600 groot, wat ook blijkt uit het karige menu. Zo kregen de
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232 Plattegrond van het Weeshuis in 1962, volgens de opmeting van architectenbureau T. van
Hoogevest, met de namen van verschillende vertrekken, volgens opgave van de dochter van de
kleermaker, Nel Zuidam, die tussen 1931 en 1970 aan de Spieringstraat nummer 3 heeft gewoond
(André Viersen).

wezen op de woensdagen niet meer dan vis of pap en 's avonds karnemelk. In 1683
had het weeshuis de zorg voor zestig jongens en vijfenvijftig meisjes, die niet allemaal
in het weeshuis woonden. Sommigen werden uitbesteed. De inwonende wezen
moesten een ambacht leren en werden soms ook tewerkgesteld. Hiervan getuigt het
Verhuurboek van het weeshuis uit 1688-1740, waarin de namen werden genoteerd
van uitbestede wezen met vermelding van de ambachtsman, de periode van
uitbesteding en het verhuurbedrag. Zo werd een zekere Adriaan Janzoon in 1688
verhuurd aan de pijpenmaker Claasse van Reede voor 28 stuivers per week tot mei
1689 (Hulshof, Ambachtsgilden, 1996, 112). En in 1783 werden de wezen collectief
ingeschakeld als goedkoop personeel in een nieuwe pijpenfabriek, die echter al in
1791 door gebrek aan afzet ten onder ging. Na de inlijving van het

233 De in 1642 gebouwde voorgevel van het Weeshuis aan de Spieringstraat in 1955. Bij de restauratie
in de jaren 1968-1973 werden de vensters in hun oorspronkelijke, zeventiende-eeuwse vorm
teruggebracht.

Koninkrijk Holland bij Frankrijk (1810-1813) vaardigde keizer Napoleon een decreet
uit, waarbij uit diverse instellingen een contingent wezen in de leeftijd tussen vijftien
en twintig werd gerecruteerd voor het Corps der Kwekelingen tot de Keizerlijke
Guarde.
In 1812 werd het Aalmoezeniersweeshuis samengevoegd met het Heilige
Geestweeshuis. Het Weeshuis bleef een stedelijke instelling en bood onderdak aan
wezen van alle gezindten. Dit laatste bleek duidelijk in 1844, toen het Weeshuis het
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voorstel van de kerkeraad van de hervormde gemeente afwees om de inwonende
wezen te scheiden in een protestantse en een katholieke groep.
Het aantal wezen daalde na de stichting van een rooms-katholiek weeshuis naast
de Gouwekerk van tachtig in 1895 tot twaalf in 1945. De stigmatiserende uniforme
wezenkleding werd in 1928 afgeschaft, maar de huisregels bleven hardvochtig.
Ernstige overtredingen werden door de regenten zelf bestraft. Die vergaderden in de
voorname Regentenkamer onder het genot van sigaren en wijn, zoals het voormalige
weeskind Henk Metaal zich nog wist te herinneren, en spraken dan ‘recht’,
bijvoorbeeld over Annie van den Berg die haar haren had willen krullen met een
gloeiende breipen en daarvoor drie maanden huisarrest kreeg. De moraal van de
opvoeders was naar huidige maatstaven nogal benepen en soms ronduit wreed. Fietsen
op zondag werd als een zware misdaad opgevat en Willemien Anders, die er in 1917
was ondergebracht, wist later te vertellen dat kleine meisjes die bij herhaling in bed
plasten, gedwongen werden met het natte laken over hun hoofd op de binnenplaats
te staan (Visser, Kolossaal gezin, 1989, 21 en 23). In 1941 moesten de wezen naar
een huis in de Zoutmanstraat (nummer 33) worden overgebracht, omdat de Duitse
bezetter de gebouwen als Huis van Bewaring in gebruik had genomen. De instelling
is kort daarna, in 1948, opgeheven, terwijl haar fondsen sindsdien ten goede komen
aan het jeugdwerk. De gebouwen zijn tussen 1968
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234 De binnenplaats van het Weeshuis in 1997. Op de achtergrond de poort aan de Spieringstraat.

235 De weeskinderen van het Weeshuis met regenten en het personeel op een foto uit 1920. Op de
achtergrond de nog gepleisterde achtergevel van het poortgebouw. Foto van Th. Tukker uit de
nalatenschap van Mien Verkaaik, de dochter van de bakker van het Weeshuis.

en 1973 gerestaureerd door Architectenbureau T. van Hoogevest en worden sinds
1973 gebruikt door de Openbare Bibliotheek.
Het Weeshuis bestaat uit vier vleugels om een ruime binnenplaats met twee oude
bomen en een ijzeren pomp. De hoofdvleugel ligt langs de Patersteeg met de voorgevel
aan de Spieringstraat. Daarnaast bevinden zich een dwarsgeplaatst poortgebouw en
een woonhuis (nummer 3). Achter het huis Spieringstraat 5, dat vroeger door het
Weeshuis werd verhuurd, lag een langgerekte, lage vleugel. De achterbouw uit 1876
staat aan de Groeneweg. In de jaren vijftig is de oorspronkelijke indeling van de
achterbouw verloren gegaan doordat er een kaaspakhuis in werd gevestigd. Daarna
werd de achtervleugel tot 1994 gebruikt door de Streekarchiefdienst Hollands Midden.
De uitbundige geveltop aan de Spieringstraat met zijn in- en uitzwenkende rollagen
die de eenvoudige trapgevel iets feestelijks geven, draagt het jaartal 1642 op de
natuurstenen band. Deze hoofdgevel van het Weeshuis is drie vensters breed,

236 In de rijk uitgevoerde regentenzaal uit 1642 van het Weeshuis aan de Spieringstraat torsen twee
weeskinderen de ernorme houten boezem van de schouw.

maar mist een deur, want de hoofdingang bevindt zich in het belendende poortgebouw
met kantelen. De classicistische poortomlijsting met Ionische pilasters en het
aandoenlijke tafereeltje erboven (twee weeskinderen die het stadswapen en een
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bladerenkrans vasthouden) moet uitdrukking geven aan de verheven en humane
intenties van het stadsbestuur, dat zijn zorg ook uitstrekte naar de arme wezen. Op
het fries van dit poortje staat: ‘Ons magistraat en wijsen raet met de regenten al haar
eer en lof nimmermeer in 't stof verotten zal: opdat se weer voor wesen teer zoo
Gouds' als vreemde kinderen hier in Ter Gouw dit schoon gebouw doen stichten
zonder minderen 1642’.
Inwendig herinnert het houtskelet in de achterste helft van de vleugel langs de
Patersteeg nog aan het oude Margarethaklooster. Deze houtconstructie is zeven
vakken diep en bestaat uit muurstijlen met korbeelstellen die voorzien zijn van
sleutelstukken met rosetjes en peerkraalprofielen. Ze bevinden zich op de begane

237 De regenten van het Weeshuis op een olieverfschilderij van Jan Verzijl uit 1644. Zij bespreken
de op tafel liggende ontwerptekeningen voor de nieuwe vleugel en het poortgebouw. Het schilderij
hangt in de voormalige regentenkamer van het Weeshuis.
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238 Het poortje van de in 1573 gestichte Latijnse School in de gevel van het voormalige
Cellebroedersklooster aan de Groeneweg. Het classicistische poortje dateert uit 1666 en bevat op het
fries onder de kroonlijst de geleerde woorden Praesidium atque decus, quae sunt et gaudia vitae
formant hic animos Graeca Latina rudes. Het distichon wordt toegeschreven aan rector Jacobus
Tollius en is als volgt vertaald door zijn twintigsteeeuwse collega L.A. Kesper: om tot een steun eens
te zijn, tot een sieraad en vreugd in het leven, vormen het Grieks en Latijn hier het ruwe gemoed.

grond en eerste verdieping en in de kap dragen de onderste eiken spantjukken nog
de brandsporen uit het einde van de zestiende eeuw. De achterste helft van deze
vleugel heeft dus deel uitgemaakt van het Margarethaklooster. De elf balkvakken
van het voorste gedeelte behoren bij de voorgevel uit 1642. De reconstructie van de
bouwgeschiedenis van het Weeshuis wordt overigens bemoeilijkt doordat de
administratie uit de zeventiende en een groot deel van de achttiende eeuw verloren
is gegaan. De Resolutieboeken van de aalmoezeniers gaan niet verder terug dan het
jaar 1719. Van de oude indeling is vrijwel niets meer over, met uitzondering van de
indrukwekkende Regentenzaal, een hoge ruimte met het enorme schilderij van Jan
Verzijl uit 1644, de schouw met twee weeskinderen als kariatiden en de
gebeeldhouwde consoles met de namen van de regenten onder de moerbalken: J.A.
de Jonge, H.A. van Leeuwen, H. Daesdonck, D.P. Waterblom, Van den Berch en H.
Fellebier.

Latijnse School in het Cellebroedersklooster
Als opvolgster van de middeleeuwse Grote School, die sinds de vijftiende eeuw aan
de Markt ter plaatse van het huidige gebouw Arti Legi had gelegen, kreeg Gouda in
1573 een nieuwe school die de jeugd in de geest van de klassieken moest voorbereiden
op universitaire studies. De voertaal van de wetenschap was Latijn, omdat de
geschriften van de antieken als het summum van de wetenschap werden beschouwd,
en dus werd de school Latijnse School genoemd. Dergelijke scholen werden in vrijwel
elke stad gesticht. Ze werden beschouwd als instituten van de Nieuwe Tijd.
Uit een lijst van leerboeken van het begin van de zeventiende eeuw blijkt dat de
werken van onder anderen Homerus, Horatius, Cicero, Ovidius en Erasmus op het
lesprogramma stonden. Daarnaast werden de beginselen van de natuurkunde, de
rekenkunde en het schoonschrijven onderwezen (Geselschap, Oud Archief, 1965,
121, nummer 2795: archief van Latijnse School). Er waren vier klassen en het
onderwijzend personeel bestond uit een rector, een conrector en twee ondermeesters.
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Het bestuur was in handen van curatoren, vroeger ‘scholarchen’ genoemd. In 1591
telde de school ongeveer tweehonderd leerlingen. Dit aantal was in de tweede helft
van de achttiende eeuw gedaald tot negenenveertig. Min of meer beroemde leerlingen
waren A.C.W. Staring, die hier van 1778 tot 1783 onderwijs genoot, W. van
Hogendorp, Allard Pierson, W.F. Roëll, Everhard Schimmelpenningh en P.J.G. Groen
van Prinsterer. In 1850 verhuisde de school, die toen gymnasium was geworden,
naar het gebouw van de Sint Jorisdoelen aan de Lange Tiendeweg.
De Latijnse School werd in 1573 ondergebracht in het voormalige
Cellebroederklooster aan de Groeneweg. Het stadsbestuur besloot in dat jaar: ‘dat
men van stadtswegen de possessie sall nemen van 't convent van de Cellebroeders,
mits dat

239 De kamer met achttiende-eeuws goudleerbehang van de Latijnse School aan de Groeneweg. De
foto dateert uit 1955.
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240 Het Proveniershuis uit 1680 aan de Hoge Gouwe kort voor de afbraak in het begin van de twintigste
eeuw. Het bouwjaar staat in Romeinse cijfers op het fries boven het middenrisaliet. De enige versiering
vormen de festoenen die langs de gevel naar beneden hangen en van het gebogen fronton eronder
dreigen te vallen.

daer inne geen conventualen meer en zyn, dan alleen eenen, nyet bequaem synde
van 't voorszijde convent te regieren, soe den selven een seer sober regiment is
houdende. Ende dat men alsdan 't selve zall ordonneren totten schole deser stede
ende dat het jegenwoirdige groote schole weder gebruict zall worden tot een artillery
huys’. Aldus een aantekening uit het Vroedschapsboek van 28 februari 1573. Met
die ‘groote schole’ werd het gebouw bedoeld dat later Arti Legi zou worden. De
eerste rector was Paulus Traudenius.
De kloostergebouwen werden voor de nieuwe functie aangepast, een verbouwing
die in 1578 was voltooid en waarvan de rekeningen in het stadsarchief bewaard zijn
gebleven (Geselschap, Oud Archief, 1965, 64, nummers 1224-1225). Wat de
verbouwing aan het kloostercomplex heeft veranderd, is nooit uitgezocht, maar het
is in ieder geval zeker dat in de voormalige kapel een nieuwe vloer werd aangelegd.
De rector woonde in een huisje naast de school. In een ander buurhuisje woonde de
‘claviger’, de sleuteldrager of conciërge. Uit de Inventaris van de Stadsgoederen van
omstreeks 1771 blijkt dat er bij de Latijnse School nog woningen voor de leerlingen
waren, een speelhuisje, een kolfbaan, hoender- en duivenhokken en een tuin (een
plantagie) aan de achterzijde (Geselschap, Oud Archief, 1965, 142). Over de indeling
van de school bestaat een rapport uit 1812 en daaruit blijkt dat er twintig kamers
waren voor inwonende leerlingen. Uit de tijd van de Latijnse School dateert de kamer
met goudleerbehang, sinds 1850 in gebruik als regentenkamer van de Werkinrichting
tot Wering der Bedelarij. De kamer was mogelijk de vergaderkamer van de
scholarchen. Het goudleer is in 1983 gerestaureerd, evenals het schoorsteenstuk van
de hand van Simon Klapmuts uit 1780 met de voorstelling van Diana (De Ruyter,
Groeneweg 31-33, 1984).

Proveniers in het Mariaklooster
Het Proveniershuis aan de Hoge Gouwe is voortgekomen uit het in 1394 gestichte
Leprooshuis, dat aan de Kromme Gouwe buiten de Potterspoort lag. De instelling,
die onder toezicht van de magistraat werd bestuurd door de leproosmeesters, werd
in de jaren 1572-1580 gevestigd in een gedeelte van het opgeheven Mariaklooster.
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Toen het aantal melaatsen verminderde - in 1652 was er nog maar één zieke
opgenomen - begon de instelling zich toe te leggen op de verzorging van bejaarden.
Voor de prijs van 1325 gulden kon men in 1648 een ‘preuve’, een plaats in de
instelling, kopen. Echtparen konden ook een kamerwoning op het terrein huren.
Blijkens het in 1706 opgestelde huishoudelijk reglement had de instelling toen honderd
kostkopers (Bik, Medisch leven, 1955, 523). De instelling werd in 1805 door de stad
overgenomen en nadien ook wel Bestedelinghuis genoemd. In 1807 waren er
zevenentwintig proveniers en in 1811 nog maar zestien. De vrijgekomen huisjes
werden vervolgens door de stad verhuurd en in 1870 werden achttien huisjes ter
beschikking gesteld aan gehuwde militairen van het garnizoen. Tussen 1854 en 1877
woonden er ook weeskinderen.
Ten behoeve van de bouw van een gasfabriek werd het Proveniershuis in 1902
verkocht en in 1909 afgebroken (Scheygrond, Straatnamen, 1979, 64). De instelling
zelf bleef bestaan en is in de twintigste eeuw voortgezet in het rusthuis Huize Juliana.
Over de opheffing van de laatste preuve werd door dit bejaardenhuis nog in 1955
onderhandeld.
De omgrenzing van de instelling is onlangs nauwkeurig vastgesteld (Kuipers,
Bolwerk, 1992). In het midden lag het Lazaruserf, in de achttiende eeuw Mierennest
genoemd, een open ruimte waaromheen de proveniershuisjes gegroepeerd lagen. Het
hoofdgebouw lag aan de Hoge Gouwe. Dit classicistische bouwwerk werd in 1680
in opdracht van de regenten van het Proveniershuis gebouwd. Het stadsarchief bezit
een boedelbeschrijving van dit huis uit 1795 (Geselschap, Archieven Leproos- en
Proveniershuis, 1960, 3, nr. 43). In 1845 kreeg John Brijan toestemming van het
stadsbestuur om op het Lazaruserf een gasfabriek te bouwen. Deze fabriek, die vanaf
in 1853 in bedrijf was, werd in 1887 door de stad opgekocht. Op het terrein werd in
het begin van de twintigste eeuw het Gemeentelijk Energie Bedrijf gevestigd. Het
Regentenhuis aan de Hoge Gouwe werd in 1909, samen met de proveniershuisjes,
afgebroken om plaats te maken voor de uitbreiding van genoemd bedrijf. In 1953
werden enkele huizen op de hoek van de Hoge Gouwe en het Rotterdamse Veer
gesloopt voor de bouw van een nieuw administratiekantoor, dat in 1955 gereed was,
precies in het jaar waarin de stad op aardgas overschakelde. In 1960 werd het bedrijf
verplaatst en waren de gebouwen overbodig geworden. Het terrein is nu een kale
vlakte.
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241 Het Rotterdamse Veer in 1923 met het Lazaruspoortje van het Leprooshuis.

Lazaruspoortje
Aan de zuidzijde van het Leprooshuis, aan het Rotterdamse Veer, stond sinds 1609
een poortgebouwtje met beeldhouwwerk dat Elisabeth Neurdenburg toeschreef aan
Gregorius van Gool. De sculptuur boven de poortdoorgang is een uitbeelding van
de Gelijkenis van de arme Lazarus en de rijke vrek volgens het Evangelie van Lucas
(16:19-31). Uitgebeeld is het copieuze diner van de rijkaard met de zieke Lazarus
bedelend op de grond. Aan weerszijden van dit tafereel staan leprozen, een man en
een vrouw, die een lazarusklepper en een aalmoezenschaaltje in hun handen houden.
In het midden van het gebroken fronton erboven zit Abraham in de hemel met Lazarus
op zijn schoot, zoals Lucas verhaalde.
Wegens de verdere uitbreiding van het Gemeentelijk Energie Bedrijf werd het
poortje in 1939 afgebroken en in 1965 herbouwd in de tuin van het stedelijk museum
Het Catharina Gasthuis.

Het Heilige Geestweeshuis

242 Het Lazaruspoortje in 1923. Het werd in 1939 afgebroken en in 1965 herbouwd in de tuin van
het stedelijk museum Het Catharina Gasthuis.

Het college van de Heilige Geestmeesters bezat aanvankelijk een gebouw voor de
opslag van goederen in de Groenendaal, dat in 1438 in vlammen was opgegaan,
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waarna een nieuw Heilige Geesthuis werd gebouwd aan de Regenboog, benoorden
de Waag. Het Heilige Geesthuis groeide op den duur uit tot een groot weeshuis,
bestaande uit een hoofdhuis met allerlei bijgebouwen zoals een bouwhuis, bakhuis,
korenhuis, melkerij, koeienstal, varkenskot en hooiberg. Het gebouwencomplex aan
de Regenboog heeft nog tot 1668 bestaan. In dit jaar werden de restanten gesloopt.
Toen het convent van de collatiebroeders als gevolg van de Opstand ter ziele was
gegaan, kregen de Heilige Geestmeesters in 1573 de beschikking over de vrijgekomen
gebouwen, met uitzondering van de Pauluskapel. De kapel had na 1572 eerst nog
korte tijd dienst gedaan als parochiekerk ter vervanging van de in protestantse handen
gevallen Janskerk, maar ze werd in 1601 ingericht tot Looihal: keurlokaal voor
lakense stoffen waar ze een loden keurmerk kregen. De zeven overgebleven broeders
kregen een alimentatie. De laatste broeder overleed in 1630 en werd onder langdurig
klokgelui in de Janskerk begraven, zoals genoteerd in het grafboek uit de jaren
1620-1669 (Veerman, Inventaris Janskerk, 1967, 233, folio 4 recto. Mededeling van
Henny van Dolder). In 1597 werd de vleugel aan de Patersteeg, het Molkenhuis
geheten, ingericht tot spinnerij en weverij van het Aalmoezeniershuis. Er werden
twintig weefgetouwen geplaatst, maar aangezien deze werkverschaffing aan de wezen
te weinig opleverde, werd ze in 1636 opgeheven. Daarna is de vleugel ingericht voor
het onderwijs van Anthony Meurier. Deze instelling groeide later uit tot de Franse
Jufferschool. De Jeruzalemkapel werd bestemd tot vergaderzaal van de aalmoezeniers.
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243 Gevelsteen van het Heilige Geesthuis uit 1603 van Gregorius Cool in de collectie van het stedelijk
museum Het Catharina Gasthuis.

Het Heilige Geesthuis werd ingericht tot weeshuis, waar in 1614 vierentwintig
jongens en achtentwintig meisjes waren opgenomen. Over het leven in het weeshuis
is veel bekend uit het achttiende-eeuwse Resolutieboek van de regenten en dan vooral
uit het daarin opgenomen afschrift van de rond 1660 opgestelde ‘Memorie van 't
gunt in 't Weeshuys der stad Gouda wordt geobserveert en daarop de regenten dienen
te letten’. De wezen moesten een ambacht leren en kregen daarnaast op maandag,
dinsdag en donderdag van twaalf tot één uur onderwijs in lezen en schrijven. Het
Resolutieboek bevat ook gegevens over huiselijke aangelegenheden, zoals de
bestraffing van opstandige meisjes die in 1690 de binnenvader voor ‘ouden hond’
hadden uitgemaakt en een bedplank naar zijn hoofd hadden gegooid ‘van boven
neder de trappen af’. Ze hadden de schoolmeester uitgescholden voor ‘beul’ omdat
deze één van hen, Cornelia Groeneveld, ‘over welverdiende oorsaken hadde gestraft’.
De meisjes kregen wegens hun wangedrag bij hun afscheid maar de helft van de
gebruikelijke uitzet mee.
Vanaf het begin van de zeventiende eeuw waren dus verschillende instellingen
tegelijk in het complex gevestigd. De Looihal (de kapel) werd ook gebruikt voor
vergaderingen, bijvoorbeeld voor die van de ingelanden van Bloemendaal. Hoe de
hal in deze tijd was ingericht, is niet bekend. Het weefatelier van de aalmoezeniers

244 De schouw van het in 1943 gesloopte Heilige Geestweeshuis wordt bewaard in het museum De
Moriaan aan de Westhaven.

ging ter ziele en de ruimte werd in 1639 overgedaan aan de houder van een particuliere
Franse school. Een verzoek van de Heilige Geestmeesters om dit pand, dat ze al in
gebruik hadden genomen, definitief bij het weeshuis te mogen trekken werd afgewezen
(Geselschap, Oud Archief, 1965, 98 folio 49 verso). Vermoedelijk werd het oude
Molkenhuis bij deze gelegenheid gerenoveerd en omgebouwd tot het
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zeventiende-eeuwse gebouw dat er gedeeltelijk nu nog staat. In het begin van de
negentiende eeuw was hier de Franse Jufferenschool gevestigd.
De indeling van het complex is bekend van een plattegrond uit 1816 (Geselschap,
Weeshuis, 1972, 271). Aan de Patersteeg lag de Franse Jufferenschool en op de hoek
de Jeruzalemkapel, waarvan het rechthoekige gedeelte grotendeels bij het weeshuis
is getrokken. Op de hoek van de Groeneweg lag de bakkerij van het armencollege.
Aan de Groeneweg lag een schoolgebouw dat in 1884 werd vervangen door de Eerste
Burgerschool voor Jongens. Tegen de Looihal lagen de kamers van de vader, moeder
en regenten. De plaats van de regentenkamer is vermoedelijk niet juist weergegeven,
want uit andere gegevens valt op te maken dat de regenten vergaderden in een ruimte
aan de Jeruzalemstraat. De vraag is dus of we aan deze kaart veel waarde mogen
hechten. Geselschap stelt dat de plattegrond de situatie van 1816 weergeeft en dat
hij is gebaseerd op een tekening in het stadsarchief. De tekening zelf (nu in
Geselschap, dossier 24) draagt als onderschrift ‘plattegrond van het heilige
geest-weeshuis vervaardigd in 1816, schaal 1:270’ maar is, gezien de techniek van
uitvoering vermoedelijk uit het begin van de twintigste eeuw. Mogelijk bestaat er
een samenhang met de ingebruikneming van het complex door de gemeente Gouda
omstreeks 1920.
Een gedeelte van het complex werd in de negentiende eeuw ingericht tot
wapenkamer en kledingmagazijn van het in Gouda gelegerde garnizoen. Kort voor
1870 trok Defensie een nieuwe classicistische gevel op voor de vleugel aan de
Jeruzalemstraat. Deze gepleisterde gevel ging bij de afbraak van het complex in 1943
ook verloren, maar de ontwerptekening ervan wordt nog in het stadsarchief

Wim Denslagen, Gouda

337
bewaard en draagt als opschrift: ‘Ontwerp van nieuwe voorgevels van de Infirmerie,
het Armschool enz.’ De tekening is niet gedateerd, maar op de achterzijde heeft
iemand het jaartal 1857 genoteerd. Het is dit gebouw dat J. Craandijk in 1875 zag,
toen hij tijdens zijn wandeling door de stad even op een bankje in het nieuwe parkje
achter de Janskerk had plaats genomen: ‘Tegenover het koor der kerk verrijzen aan
de overzijde van het plantsoen een paar nieuwerwetsche gevels. Het eene gebouw
is het garnizoenshospitaal, en op sommige tijden van den dag raadt gij ligtelijk aan
de jeugdige bende, die het andere intreedt of er uitstroomt als een losgelaten
bergstroom, dat het een stadsarmenschool is’ (Craandijk, Wandelingen, 1888, 38).
De Looihal en de daaraan grenzende gebouwen deden dienst als kazerne, de
vleugels aan de Jeruzalemstraat en aan de Groeneweg als stadsarmenschool. De
onderwijzerswoning moet in het begin van de negentiende eeuw zijn gebouwd ter
plaatse van het rechthoekige deel van de Jeruzalemkapel. Het gebouw aan de oostzijde
van de Looihal werd later in de negentiende eeuw in gebruik genomen als gevangenis.
In 1938 was dit gedeelte een passantenhuis. Van de opeenvolgende stadia van dit
gebouw, ook van het laatste, zijn tekeningen bewaard. Een andere tekening, in 1865
vervaardigd door een sergeant-opzichter, toont de indeling van het militaire deel
(infirmerie, kledingmagazijn) van het complex. De Looihal telt verschillende
verdiepingen en is sterk gecompartimenteerd, met onder andere een apotheek, een
lijkenzaal en een schurftzaal. Over de bouwkundige kwaliteit was de sergeant niet
erg tevreden: ‘een looyhalle die niet deugd’ schreef hij achter op de tekening. In een
deel van de gebouwen ten zuiden van de Looihal werd een belastingkantoor ingericht.
In 1920 gaf Defensie haar gebouwen op waardoor de gemeente Gouda er de
beschikking over kreeg. Waarschijnlijk dateert een tekening van de ‘Bestaande
toestand van de Looyhalle’ van dat moment en men verstaat hieronder: de Pauluskapel
en de zuidelijk daarbij aansluitende vleugel voorzover bij Defensie in gebruik geweest.
De gemeente vestigde er een garage en liet onder meer de padvinders van de
gebouwen gebruik maken. Maar nadat in 1938 het passantenhuis al was gesloopt,
werd in 1943, na overleg met het Rijksbureau voor de Monumentenzorg, besloten
tot afbraak van de Looihal en bijgebouwen. De bouwkundige toestand liet restauratie
niet meer toe. Alleen de Jeruzalemkapel en de daarnaast gelegen onderwijzerswoning,
de vleugel aan de Patersteeg die eertijds bij de Jufferenschool in gebruik was, en de
jongensschool aan de Groeneweg zijn overgebleven. Het grootste deel van dit restant
is nu in gebruik bij de Streekarchiefdienst Hollands Midden (tekeningen in Archief
Dienst Openbare Werken, dossier 2202-H-27).
Met uitzondering van de Jeruzalemkapel, bevatten de nu nog bestaande gebouwen
geen middeleeuwse resten meer. Dat was wel het geval met de in 1938 en 1943
gesloopte gebouwen. Het passantenhuis en de Looihal (de voormalige Pauluskapel)
gingen, afgezien van soms ingrijpende herindelingen, in wezen
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245 De gevel van de Looihal aan de Jeruzalemstraat in 1940. Deze gevel uit het derde kwart van de
negentiende eeuw werd in 1943 afgebroken.
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terug tot de tijd van de collatiebroeders. De overige in 1943 gesloopte gebouwen
vormden een west-oost verlopende vleugel naast de Pauluskapel en een haaks daarop
staande vleugel aan de Jeruzalemstraat. Ondanks ingrijpende verbouwingen in de
zeventiende eeuw en later bevatten ook deze vleugels nog veel middeleeuwse resten.
Tot de zeventiende-eeuwse wijzigingen en uitbreidingen behoren de herinrichting
van de verdiepingen boven de kelders, de naar de binnenplaats gerichte oostgevel
van ditzelfde gebouw met de traptoren die aan de zuidoosthoek van het refter werd
aangebracht, twee dienstgebouwen aan de binnenplaatszijde van de kloostergang,
en het langgerekte gebouw ten oosten van de Jeruzalemkapel langs de Patersteeg.
De weeshuisrekeningen van 1603 en 1604 vermelden ook nog werkzaamheden aan
‘het nieuwe werk’ en ‘het nieuwe huis’ aan de straat (Geselschap, Weeshuis, 1970,
610 folio 46, 119 verso). Het is niet helemaal duidelijk welk gebouw daarmee is
bedoeld: mogelijk maakte de doorgang tussen het voormalige refter en de
Jeruzalemkapel er deel van uit en moeten we ons hier ook de plaats van de in het
museum bewaarde gevelsteen voorstellen. De vernieuwing van de oostgevel aan de
binnenplaats moeten we in verband brengen met de in 1646 uitgevoerde werken: in
de rekening van dat jaar is sprake van kostbare werkzaamheden aan de ‘twee gevels
met den aancleven van dien’ (Geselschap, Weeshuis, 1970, 614 folio 23 verso-25).
In de kelderverdieping werden nieuwe toegangen en grotere vensters aangebracht
met ontlastingsbogen die waren versierd met natuurstenen blokken. Toen werd ook
het traptorentje gebouwd. Volgens Jan Kalf werd hier, op een sluitsteen, de duif,
symbool van de Heilige Geest, aangetroffen. De oostelijke gevel van de binnenplaats
lijkt op grond van de opmetingstekeningen identiek te zijn aan de de achtergevel van
het gebouw aan de Patersteeg. Dat is vreemd, aangezien het gebouw aan de Patersteeg
in 1646 niet bij het Heilige Geestweeshuis behoorde, maar bij de Franse school.
Volgens een recent bouwhistorisch onderzoek zou laatstgenoemd gebouw aan de
Patersteeg rond 1590 zijn gebouwd (Glaudemans, Jeruzalemkapel, 1998). Hiervan
zou nog slechts een klein restant ter lengte van 6.70 meter bewaard zijn gebleven.
De datering berust op de volgende overwegingen. Voor de verankering van de
balklaag werden twee technieken tegelijk gebruikt. Sommige balken zijn opgenomen
in het dragende houtskelet, terwijl andere in het muurwerk rusten. In het genoemde
bouwhistorische onderzoek wordt dit verschil in constructiemethode gedateerd in de
periode waarin het houtskelet is vervangen door dragende stenen muren. Ojiefconsoles
met profielen in de vorm van een ‘hangend neusje’ zouden eveneens op een datering
aan het einde van de zestiende eeuw wijzen.
Geheel overtuigend is deze datering (rond 1590) niet. Op de kaart van Braun en
Hogenberg uit 1585 is een aaneengesloten bebouwing aan de Patersteeg te zien. Hier
moet in de zestiende eeuw het Molkenhuis van de Heilige Geest hebben gestaan. In
dit gebouw vestigden de Aalmoezeniers in 1573 een weefatelier en daarna werd het
veranderd in een jufferenschool. Deze opeenvolging van functies doet vermoeden
dat het gebouw aan de Patersteeg al eerder door de collatiebroeders was gebouwd,
mogelijk in de eerste helft van de zestiende eeuw.
Van het oude Heilige Geesthuis wordt een gebeeldhouwde voorstelling bewaard
in de tuin van het stedelijk museum Het Catharina Gasthuis. De gevelsteen is in 1603
gehakt door Gregorius Cool en verbeeldt een groepje weeskinderen dat door een
leraar wordt onderwezen (Neurdenburg, Beeldhouwkunst, 1948, 90). In het museum
De Moriaan wordt nog een schouw van het gesloopte weeshuis bewaard.
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Turfkerk en Tuchthuis in het Catharinaklooster
Ter plaatse van de Casimirschool aan de Groeneweg lag het Catharinaklooster. Na
de opheffing van deze religieuze instelling kregen de overbodig geworden gebouwen
diverse profane bestemingen. Over de Catharinakapel wist Ignatius Walvis te melden
dat er een schermschool in was gevestigd en ten tijde van kermissen een schouwburg.
In het begin van de achttiende eeuw diende de kapel als opslagplaats van turf voor
de stad, in het bijzonder ten behoeve van de armen. In 1706 werden reparaties verricht
aan de noord- en oostmuur en aan het dak, inclusief het dakruitertje. Blijkens een
bestek van werkzaamheden in 1778 was de kapel in gebruik als tuchthuis. In 1831
was de kapel zo verwaarloosd dat het dak moest worden afgebroken. De kapel diende
toen als onderkomen voor de ‘knechts’ van de gevangenis en werd vermoedelijk
overbodig, toen de correctionele gevangenis in 1837 vrouwengevangenis werd. In
1842 zag het ernaar uit dat de
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kapel zou kunnen voortbestaan, want toen liet de Nederlands Hervormde Commissie
voor de Armenkerk of Turfkerk een restauratieplan opstellen door architect A.
Koorevaar, teneinde er een kerk voor armlastige hervormden te kunnen vestigen.
Toen de Commissie het plan bij het stadsbestuur indiende, verklaarde ze dat het plan
mede bedoeld was tot behoud van ‘een monument hetwelk der stad tot sieraad zoude
strekken.’ In weerwil van de goede bedoelingen, keurde het stadsbestuur het plan
af, zodat de kapel ten slotte moest worden gesloopt. Dat gebeurde in 1851 (Archief
tuchthuis, 10. Van Dolder, Armenzorg, 1989. Van Dolder, Kloosterkapel, 1990).
In 1610 constateerde de vroedschap dat dronken en ontuchtige vrouwen steeds
meer overlast gaven en besloot daarop het paterhuis van Sint Catharina in te richten
tot ‘spin- of tuchthuis’ voor dit soort vrouwen. In het Kamerboek van 1610 werd de
nieuwe functie als volgt aangekondigd: ‘De fabryckmeesters zullen de glazen van 't
Paterhuys van de Catharijnen repareeren, daer 't heel noodich is op avontuyr off men
't tot een vrouwen-tuchthuys zoude willen apropriëren’. In 1611 kon een deel van de
kloostergebouwen van het Catharinaklooster als tuchthuis in gebruik worden genomen.
Niet lang daarna blijken er ook asociale manspersonen in het tuchthuis te zitten, maar
dan op de bovenverdieping. Uit een verzoekschrift van Gouda aan de Staten van
Holland en West-Friesland van 1664 wordt duidelijk dat er ook bedelaars en
vagebonden werden opgenomen. Het instituut werd omschreven als een Werck ofte
Tuchthuys (Bik, Tuchthuis, 1986).
Het voormalige refter moet er op een bepaald moment zijn bijgetrokken: dat mag
althans worden opgemaakt uit de omvang die de gevangenis blijkens de kadastrale
minuut van 1828 en enkele reparatiebestekken uit de eerste helft van de negentiende
eeuw had. De indeling van het tuchthuis wordt enigszins duidelijk uit het rapport
over de bouwkundige toestand ervan, in 1812 opgesteld door de stadsarchitect voor
de maire van Gouda, en uit de zojuist genoemde bestekken van Waterstaat ten behoeve
van de provincie Zuid-Holland (Geselschap, Oud Archief, 1965, 2758, 2761 folio 1
verso-2 en 42 verso. Hallema, Rekening, 1942. Stadsarchief, VARIA nummer 6416).
Van 1837 tot 1864 diende het gebouw als gevangenis voor vrouwen. Daarna is
het afgebroken om plaats te maken voor een jongensschool. Dit schoolgebouw werd
in 1923 verbouwd voor de Vereniging voor Bijzonder Neutraal Onderwijs
(Geselschap, Oud Archief, 1965, 118, nummers 2750-2762:1612-1809, 16, nummer.
382: het Tuchthuis in 1664, nummer 2758: rapport over toestand gebouw in 1812
door stadarchitect, nummers 3642-3707).

Elisabeth Gasthuis op het terrein van het Magdalenaconvent
Het in de vijftiende eeuw gestichte gasthuis van Sint Elisabeth werd in 1595
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246 Het beeldhouwwerk boven de ingang van het Oudevrouwenhuis in de tuin van het stedelijk
museum Het Catharina Gasthuis. De vrouw links van het stadswapen zou gezien de gesteven kraag
en haar fiere houding een bestuurster kunnen voorstellen. De licht voorover gebogen figuur beeldt
dan een gewone bewoonster uit.

verplaatst naar de Kleiweg, waar het bekend stond als het Oudevrouwenhuis. Dit
complex bestond volgens Ignatius Walvis uit twee kamers naast de ingang en een
binnenplaats met aan weerszijden kamers voor oude vrouwen. Daarachter lag een
bleekveld met links een eetzaal waar een retabel met deuren (‘doch van geen konst’)
hing. Naast de eetzaal lagen de keuken en de grote vrouwenkamer, ongeveer 52,5
voeten lang en 13 voeten breed (gemeten tussen de bedsteden). In deze kamer stonden
vijfentwintig bedsteden, waarvan dertien waren gefundeerd door verschillende
weldoeners. Aan de linkerzijde van de tweede ingang aan de straat bevond zich nog
een vertrek, ‘grote kamer’ genoemd, met acht bedsteden en aan de rechterzijde lag
een kamer met nog zeven bedsteden. Al deze bedsteden waren gefundeerd door
weldoeners. Aan de zijl was een ruime eetzaal voor de proveniers, die - aldus Walvis
- de zeven nieuwe huisjes aan de overzijde van de zijl en de negen huisjes aan de
waterkolk voorbij het Pesthuis bewoonden (Walvis, Beschrijving, I, 1714, 191). Deze
huisjes komen nog voor op het kadastrale minuutplan uit 1828, ze staan aan het
Pesterf. De negen andere huisjes liggen aan de westzijde van de zijl, iets benoorden
het Oudevrouwenhuis. Van der Aa vermeldt nog dat het Oudevrouwenhuis in 1734
werd gerestaureerd.
J.N. Scheltema schreef in 1879 dat de instelling in zijn tijd werd bestuurd door
vijf regenten en drie regentessen. Een moeder had de zorg voor de dagelijkse gang
van zaken. Er waren drie dienstboden en er woonden maximaal dertig oude vrouwen,
van wie zestien armlastig waren. De arme vrouwen woonden gemeenschappelijk,
de betalende vrouwen beschikten over een eigen kamertje. Ten slotte deelde Scheltema
mee dat het huis van de moeder aan de overzijde van de binnenplaats lag.
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247 Het Oudevrouwenhuis van Elisabeth aan de Kleiweg kort voor de afbraak in 1939. Het
zeventiende-eeuwse poortje met de beelden van twee oude vrouwen aan weerszijden van het stadswapen
staat tegenwoordig opgesteld in de tuin van het stedelijke museum Het Catharina Gasthuis.

De gebouwen van het Oudevrouwenhuis zijn in 1939 afgebroken. Bij gebrek aan
opmetingstekeningen is het niet meer mogelijk een goed beeld van dit complex te
krijgen.

Het Pesthuis op het terrein van het Magdalenaconvent
Op het erf van het in 1577 geconfisqueerde Maria Magdalenaklooster werd in 1614
een Pesthuis gebouwd. Tijdens de pestepidemie van 1625 nam het Pesthuis 285
patiënten op, maar 147 van hen stierven na een kort ziekbed. Een nieuwe epidemie
brak uit in 1635 en het jaar daarop werden ongeveer 600 slachtoffers ter aarde besteld.
Nog tweemaal sloeg de pest toe, in 1655 en 1664, alvorens voorgoed uit ons land te
verdwijnen.
Het Pesthuis werd in 1781 voor korte tijd ingericht als hospitaal voor gewonden
uit de zeeslag bij de Doggersbank in de Vierde Engelse Oorlog. Tussen 1783 en 1793
waren vier van de zeven huisjes die op het Pesterf stonden door de stad ingericht tot
pijpenfabriek. Dit moeten de proveniershuisjes van het Sint Elisabeth Gasthuis zijn
geweest, die volgens Ignatius Walvis ‘aan den waterkolk voorbij het Pesthuis leggen’.
Om met andere steden te kunnen concurreren had het stadsbestuur hier kinderen uit
het Weeshuis aan het werk gezet, maar die onderneming liep op niets uit. Bij een
kleine verbouwing in 1799 werd het gebouw geschikt gemaakt voor een kazerne en
die functie heeft het tot 1922 vervuld. Daarna werden de gebouwen omgebouwd tot
veemarkt en restaurant.
Het Pesthuis bestond volgens Ignatius Walvis uit een diep huis met twee ruime
zalen aan weerszijden van een middengang. De twee zalen waren ongeveer 64 voeten
lang en 17 breed. De ene zijde was bestemd voor vrouwen, de andere voor mannen.
In elke zaal stonden dertien bedsteden en drieëntwintig kribben. De laatste drie
bedsteden in de twee zalen waren door een muur van de overige afgescheiden en
bestemd voor betalende zieken en die in de vrouwenzaal voor kraamvrouwen. Het
terrein aan de oostzijde van dit gebouw werd bestemd tot begraafplaats. Het gebouw
werd in 1750 grondig gerestaureerd, zoals blijkt uit de drie bewaard gebleven
bestekken (Bik, Medisch leven, 1955, 534-537).
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In een verklaring uit 1784 over de toestand in het Pesthuis berichtten de
stadsdoktoren aan het stadsbestuur dat het gebouw bestond uit ‘twee ruyme, luchtige
en genoegzaam grote vertrekken, welke voorzien zijn van 24 vaste bedsteden en 33
losse kribben’. De doktoren vermeldden verder dat er secreten waren, een portaal
met pomp, een waterbak en een zijvertrek met een ijzeren kachel.
De gasthuismeesters konden in 1574 nog niet voldoen aan de verplichting om een
pesthuis te bouwen. Tijdens de epidemie van 1601 werden de slachtoffers als vanouds
in het Catharina Gasthuis verpleegd, maar de magistraat zocht wel naar mogelijkheden
om enkele huizen in het Magdalenaconvent achter de kapel bij de vest als pesthuis
in te richten. Tijdens een volgende ziektegolf, in 1604, was het
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probleem nog niet opgelost en moest de nieuw aangestelde pestmeester een huis aan
de Vogelenzang kopen om er de pestlijders in onder te brengen. Er komt pas wat
meer schot in de zaak als in 1609 een loterij wordt gehouden ten bate van het
Oudemannenhuis en het Catharina Gasthuis, dus indirect ook ten bate van het Pesthuis.
In 1610 onderzocht het stadsbestuur de mogelijkheid om het paterhuis in een pesthuis
te veranderen, maar men dacht ook aan een nieuw gebouw aan de vest of aan de
noordzijde van het klooster. Aan het eind van 1610 liet het stadsbestuur zijn keuze
vallen op een terrein aan de noordkant van het Magdalenaerf, ‘kerksgewijs en zonder
zolders, ter wille van de lucht’. Toch was de zaak toen nog niet beklonken, want in
1611 overwoog de magistraat een pesthuis in te richten in de huizen achter het
Elisabethgasthuis, te beginnen aan de vest en dan zover als de huizen onder één dak
lopen. De gasthuismeesters moesten een bestek maken en alvast de inrichting van
de huizen ter hand nemen, te beginnen met de voormalige ververij die leeg stond. In
1596 was één van de huizen in het convent verhuurd aan de verver Jacob Buygry.
Kennelijk gaat het hier om de in compartimenten verdeelde westvleugel van het
convent. Deze liep parallel aan het meest noordelijke deel van de zijl van de
Vogelenzang en stond min of meer haaks op de vest. Op 6 augustus 1611 adviseerden
de bouwlieden het tot Pesthuis bestemde gebouw maar liever af te breken en geheel
nieuw op te bouwen. Het is niet bekend of het stadsbestuur dit advies heeft gevolgd,
maar in ieder geval verdwenen kort daarop de huisjes 11 tot en met 20 uit de
verhuuradministratie van het gasthuis omdat ze tot Pesthuis waren geapproprieerd:
een aanwijzing dat men toch voor de methode van herinrichting had gekozen. Pas
in 1614 werd het nieuwe Pesthuis opgeleverd.
In 1799 werd het Pesthuis met een kleine verbouwing heringericht als kazerne en
deze werd vervolgens in 1841 verbouwd en uitgebreid. Het blijkt dat de twee oude
zalen die tot het Pesthuis behoorden, op dezelfde plaats liggen als de noordelijke
helft van de westvleugel van het kloostercomplex. De gegevens uit archiefbronnen
en kaartmateriaal laten dus de volgende interpretatie toe. Een deel van de westvleugel
van het klooster bij de vest, waarin eerder een ververij en woonhuizen waren
ondergebracht, werd eerst heringericht tot Pesthuis en later, na opnieuw te zijn
gewijzigd, opgenomen in het kazernegebouw. Het andere deel van die vleugel behield
zijn woonfunctie maar is nog voor de inrichting van het kadaster gesloopt. Dit
impliceert dat in het huidige kazernegebouw nog muurdelen van het klooster aanwezig
kunnen zijn. In het verslag van het archeologische onderzoek dat in 1985 naar
aanleiding van de restauratie plaatsvond, wordt opgemerkt dat de noordmuur van
zaal 2, de zijmuur van het Pesthuis is geweest en ‘dus’ vroeg zeventiende-eeuws
was. Archeologisch onderzoek legde een riool van IJsselstenen bloot dat onder het
gebouw doorliep, een overkluisde watergang naar de zijl van de Vogelenzang - deze
wordt zeventiende-eeuws genoemd - en, dicht bij de noordmuur van zaal 2, een
halfronde waterput, eveneens van IJsselstenen. Onder deze put kwamen muurresten
te voorschijn die de opgravers in verband brengen met de zijmuur van het
Magdalenaklooster uit het midden van de vijftiende eeuw: de put moet dan veel
jonger zijn. Ten noorden van het voormalige Pesthuis, onder de huidige zalen 3 en
4 van het kazernegebouw, werden vier skeletten aangetroffen, volgens archeologen
kloosterlingen of pestlijders (Van Dam, Kazernegebouw, 1988, 10). Het ligt meer
voor de hand dat het slachtoffers van de pest waren, want volgens het kadastrale
minuutplan uit 1828 lag het pestkerkhof precies op de plaats waar de skeletten zijn
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gevonden (Geselschap, Oud Archief, 1965, 47 folio 143, 91 folio 47 verso, 69, 110,
122 verso-123, 208 verso, 211 verso, 216, 92 folio 7, 31c, 329 folio 109 verso-110.
Geselschap, Gasthuizen, 1966, 569, 577. Walvis, Beschrijving, 1714, I, 167. Bik,
Medisch leven, 1955, 110-112, 192, 449-450 en 530-531. Van Dam, Kazernegebouw,
1988, 29-33. Habermehl, Nieuwe Marktgebied, 1988, 16-19).
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Bijzondere gebouwen en hofjes
Catharina Gasthuis
In het begin van de zeventiende eeuw bestond het personeel van het gasthuis uit zes
gasthuismeesters, een chirurgijn, een binnenvader met zijn vrouw als binnenmoeder,
een keukenmoeder, twee meiden, een knecht, een opzichter over de landerijen en
een brouwer. In 1622 waren er zesendertig inwoners in totaal: zieken, proveniers en
personeel. Ignatius Walvis deelt mee dat het gasthuis in zijn tijd - rond 1700 - diende
tot de opvang van zieken, hersenlozen, krankzinnigen en armen. In 1815 bedroeg
het aantal verpleegden maximaal 120. In de tijd van J.N. Scheltema (1879) werd het
gasthuis bestuurd door vijf regenten en drie regentessen.
De instelling kreeg inkomsten uit renten van onroerend goed, uit grafelijke en
stedelijke subsidies, uit het kraangeld, uit opbrengsten van eigen landerijen, uit de
inkoopsommen van de proveniers en uit andere diensten, maar die inkomsten waren
altijd te gering. De bewaard gebleven administratie is een financiële litanie over de
eeuwigdurende tekorten. In de Tachtigjarige Oorlog was de toestand rampzalig en
die verbeterde nauwelijks toen het gasthuis in 1574 de bezittingen en goederen van
het Maria Magdalenaklooster kreeg toegewezen, want de schulden van het convent
behoorden ook bij de overdracht en bovendien kreeg het gasthuis ook nog de zorg
voor de overgebleven conventualen. De financiële situatie verbeterde enigszins in
de loop van de zeventiende eeuw als gevolg van de algemene economische
vooruitgang. In de tweede helft van die eeuw was het bestuur kapitaalkrachtig genoeg
om nieuwe bouwplannen te ontwikkelen, niet voor ziekenzalen, maar voor een
representatief bestuursgebouw. In 1665 werd het classicistische Regentengebouw
aan de Oosthaven gebouwd. Een eigen apotheek had het gasthuis al in 1655 gekregen.
Het gasthuis heeft tot 1910 zieken verpleegd. In dat jaar nam het nieuwe Iterson
Ziekenhuis de taak over. Proveniers of bestedelingen heeft de instelling nog tot 1934
gekend. Het complex is in 1939 in gebruik genomen als stedelijk museum, met
uitzondering van de overwelfde onderbouw van de Grote Gasthuiszaal, waar

248 Het Catharina Gasthuis in 1939.
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249 Gasthuizen, hofjes en andere instellingen van sociale zorg.
1 Willem Vroesenhuis, 2 Verenigd Weesen Aalmoezeniershuis, 3 Heilige Geesthuis, 4 Elisabeth
Gasthuis, 5 Proveniershuis, 6 Pesthuis, 7 Hofje van Buytenwech, 8 Hofje van Letmaet, 9 Hofje van
Cool, 10 Hofje van De Jonge, 11 Hofje van Gijsbert en Cornelis de Lange, 12 Hofje van Arent Bosch,
13 Hofje van Gijsbert de Lange, 14 Het Hartenerf, 15 Hofje van Maria Tams, 16 Hofje van Cour, 17
Hofje van Feel, 18 Hofje van Geertje Verhilt, 19 Hofje van Baartje Sanders, 20 Swanenburghshofje,
21 Hofje van Hillegond van Rijn, 22 Hofje van Cincq, 23 Hofje van Jongkind, 24 Vrijthofje, 25 Hofjes
van de remonstrantse kerk, 26 Fundatie van Geertuyt Vermeul.
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250 Plattegrond van het Catharina Gasthuis uit 1906.

het restaurant De Zes Sterren is gevestigd. Het museum werd tussen 1943 en 1947
ingericht en enige jaren daarna gerestaureerd onder leiding van architect Ph.J.W.C.
Bolt. De restauratie werd in 1962 afgesloten.
Het Catharina Gasthuis bestaat uit een complex gebouwen aan de zuidzijde van
de Gasthuiskapel. Achter de voorname pilastergevel aan de Oosthaven strekt dit
complex zich evenwijdig aan de kapel uit tot aan de tuin van de kosterij van de
Janskerk en wordt aan de noordkant begrensd door de waterloop langs Achter de
Kerk. Aan deze kant geeft het hier in 1965 geplaatste Lazaruspoortje toegang tot de
museumtuin. In de tuin stonden vroeger enkele bouwwerken, zoals te zien is op het
kadastrale minuutplan uit 1828 en de stadsplattegrond van L. Burgersdijk uit 1870.
De bouwgeschiedenis en functie van deze verdwenen bouwwerken zijn duister. De
beschrijving die Ignatius Walvis in 1714 van het gasthuis gaf, biedt weinig houvast.
Na het Regentengebouw aan de Oosthaven noemde hij Het Ruim als een grote lange
ruimte zonder bedsteden, waar in tijden van nood 39 kribben voor zieken konden
staan. Daarachter lag de mannenzaal met 25 bedsteden en aan de zijkant een
verwarmde kamer, de stoof. Dan was er nog een vrouwenhuis voor zieke vrouwen
of vrouwen die in de kost waren met 30 rustplaatsen. Aan de zuidzijde lag het vertrek
voor de opziener of moeder. Aan de noordzijde lagen de apotheek, de brouwerij, het
bakhuis en de eetzaal voor de binnenvader en binnenmoeder. Ten slotte maakte
Walvis melding van de nog steeds bestaande kelders onder het koor van de
Gasthuiskapel, waarin in zijn tijd ‘dulle zinlooze’ mensen werden opgesloten.
Aan de hand van de plattegrond die van het complex werd gemaakt in 1906, toen
het nog als ziekenhuis in gebruik was, is de beschrijving van Walvis niet goed te
volgen. Er is in de achttiende en negentiende eeuw veel verbouwd, waardoor de
sporen van de oudere bebouwing zijn uitgewist. Eigenlijk is alleen het
Regentengebouw precies te dateren. Het werd in 1665 gebouwd, zoals onder meer
blijkt uit het Memoriaal van het gasthuis, een aantekenboek over de jaren 1637-1753,
waarin J.G.W.F. Bik een aantal belangrijke bouwberichten heeft gevonden. In dit
Memoriaal worden over 1665 betalingen genoemd aan Dirck Janszoon Houtsager,
aan Claes Schorel, de timmerman, en aan Hendrick Nieuwenhuysen, de steenhouwer,
die het hardsteenwerk voor de twee schouwen en ‘het ovael met twee druypende
festons’ in het tympaan van de voorgevel had gemaakt (Bik, Medisch leven, 1955,
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179). Het Regentengebouw met zijn nauwkeurig gemetselde bruinrode bakstenen
gevel, kolossale orde en hoog schilddak, lijkt een fors gebouw,
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251 De drie huizen van het Catharina Gasthuis aan de Molenwerf in 1954.

maar het is niet meer dan één vertrek diep. Aan de linkerkant van de middengang
ligt de regentenkamer en rechts de kamer van de regentessen. Deze grote kamers
bezitten schouwen en plafonds van moer- en kinderbinten, waarbij de moerbalken
op natuurstenen, met acanthusbladeren versierde consoles rusten. De boezems van
de beide schouwen staan op houten kroonlijsten met gebombeerd fries en de dubbele
deuren van deze twee voorname kamers zijn aan de binnenzijde met een
overeenkomstige kroonlijst afgedekt.
In zijn beschrijving van Gouda uit 1714 meldt Ignatius Walvis dat het grote drieluik
van Dirck Barendszoon uit omstreeks 1565 in de kamer van de regenten hing. Het
schilderij met de uitbeelding van het leven van Maria was afkomstig uit de Sint
Janskerk en wordt tegenwoordig tentoongesteld in de Grote Gasthuiszaal van het
museum.
Boven de regentenkamer ligt de kamer van het Chirurgijnsgilde uit 1699. In deze
kamer vergaderde het chirurgijnsgilde, in 1795 opgevolgd door de Commissie tot
Geneeskundig Toevoorzicht, die er tot 1865 bijeenkwam. De kamer werd in 1947
gereconstrueerd op initiatief van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot
Bevordering van de Geneeskunst.
Achter de voorbouw uit 1665 ligt een langgerekte vleugel van gele IJsselsteen
onder een met pannen gedekt zadeldak. Dit gedeelte wordt het ‘Ruim’ genoemd. Het
is een langwerpige zaal met een enkelvoudige balklaag als plafond. In de zestiende
eeuw komen dergelijke balklagen nog niet voor, maar volgens J.G.W.F. Bik was
deze zaal het pesthuis van 1542. In de Thesauriersrekeningen van het stadsbestuur
komt over genoemd jaar de volgende post voor: ‘betaalt Sinte Katrijnengasthuis van
XX roen tegeldacx van haer nieuwe pestilenciehuys, elcke roe III stuivers, IIII groten,
comt III pond, VI stuivers, VIII deniers’. Voor ‘twintig roeden’ moet men twintig
vierkante roeden lezen en gerekend met een roede van bijna
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252 De drie huizen van het Catharina Gasthuis aan de Molenwerf na de restauratie (1998).

vier meter, zou het tegeldak dus ongeveer tachtig vierkante meter groot zijn. Een
zadeldak van die grootte en met hellingen van ongeveer zestig graden zou een
rechthoek van 5×8 meter kunnen bedekken, maar de oppervlakte van het Ruim is
minstens tweemaal zo groot. Daarom kan de genoemde post geen betrekking hebben
op het Ruim, zoals Bik meende. De post heeft volgens Koen Goudriaan betrekking
op het achterste huis aan de Molenwerf. De Goudse historicus J.N. Scheltema had
in 1879 een gedenksteen met het jaartal 1495 in de muur van het Ruim gezien en
daarom de conclusie getrokken dat dit gedeelte minstens vijftiende-eeuws zou moeten
zijn, maar die steen is verdwenen en zijn conclusie was onjuist.
Het Ruim met zijn houten muurstijlen en grenen kap is vermoedelijk in 1666
gebouwd, nadat het Regentengebouw was voltooid. Aan dit werk is wederom de
naam van Claes Schorel verbonden, die volgens het Memoriaal in dit jaar had
aangenomen ‘het arbeijtsloon van 't timmerwerck wegens het opbouwen van 't
achterhuys volgens besteck daervan gemaakt...’ (Bik, Medisch leven, 1955, 178).
Dit bestek heeft Bik als bijlage op pagina 547 van zijn studie opgenomen, maar het
abusievelijk in verband gebracht met de voorbouw. De in het bestek genoemde

253 Een ziekenzaal in het Catharina Gasthuis omstreeks 1900.
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254 De regentenkamer in het Catharina Gasthuis (1996).

maten voor de bouw van ‘het achterhuis met een nieuwe keuke’ komen overeen met
die van de huidige zaal, namelijk 74 voeten lang en 25,5 breed. Op grond van deze
maten is het zeer waarschijnlijk dat het ‘achterhuis’ uit het ongedateerde bestek
betrekking heeft op het Ruim, dat zeven meter breed is en tweeëntwintig meter lang,
althans aan de noordzijde. De keuken uit het bestek (14,5 voet bij 13 voet) moet dan
in de noordoosthoek van het Ruim hebben gelegen. Deze keuken met schouw is bij
de inrichting tot museum tussen 1943 en 1947 weggebroken, maar de opgegeven
maten komen overeen met de opmetingstekening die L. Joosten in 1942 in opdracht
van Gouda heeft gemaakt.
In het bestek van het Ruim uit 1666 is sprake van een bordestrap met ‘slingertreden
om daer boven in het groote werck te komen’. Aangezien het Regentengebouw geen
eigen trapopgang heeft, moet de in het bestek genoemde trap op de plaats hebben
gelegen van de huidige rechte trap, waarvan de balusters mogelijk afkomstig zijn
van de trap uit 1666. Deze trap vormde de enige toegang tot de verdieping van het
Regentengebouw, dat in het bestek wordt aangeduid met ‘het groote werck’.
Achter de regentessenkamer bevindt zich een grote ruimte, die in de negentiende
eeuw als keuken in gebruik werd genomen. Deze ruimte staat in verbinding met een
overwelfde voorraadkelder onder de regentessenkamer. Aangezien de zijgevel van
het Ruim later werd gebouwd dan de achtergevel van de aanbouw, is het aannemelijk
dat de huidige keuken direct na de bouw van het Regentengebouw werd opgetrokken.
Tegenover de keuken ligt een ingebouwde kamer die ‘insteekkamer’ wordt
genoemd. Achter de keuken ligt een binnenplaatsje met een klein bouwseltje van
gele IJsselsteen dat het jaartal 1718 in de vorm van onevenredig grote muurankers
op zijn gevel draagt. De helpende hand die het jaartalanker probeert te bieden aan
de voornamelijk in het duister tastende historicus, is even aandoenlijk als nutteloos.
Bouwhistoricus A. Warffemius raadde me aan het jaartalanker uitsluitend voor zijn
eigen geveltje te laten spreken. Enige tijd later las ik dat er in de oorlog vier
muurankers die te zamen het jaartal 1718 vormden naar het museum waren
overgebracht en tegen het geveltje waren bevestigd om bouwhistorische verwarring
te zaaien. Ze waren afkomstig van een gesloopt pakhuisje aan de noordzijde van de
Nieuwehaven (Jaarverslag 1942 van het Instituut Stad en Landschap van
Zuid-Holland, 13).
Tussen de Grote Gasthuiszaal en het Ruim ligt een lange vleugel van eveneens
gele IJsselsteen onder een pannen zadeldak. De vleugel dateert van het begin van de
negentiende eeuw, waarschijnlijk van 1836, het jaartal dat op de sluitsteen van de
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boog over de waterloop is aangebracht (de vleugel is over de oude ringgracht van
de Molenwerf gebouwd). Voor deze datering pleiten ook de kap en de houten
spitsboogvensters in de lange gevel aan de tuinkant.
De Grote Gasthuiszaal is, zoals gezegd, het oudste deel van het gasthuis. Het is
een grote zaal, ongeveer zeventien meter lang, twaalf breed en zes hoog met
daarboven, in de kapruimte, een tweede zaal. Tot de restauratie van 1962 was dit
gebouw over de lengterichting in twee beuken verdeeld, vanaf de kelder tot de kap.
De onderbouw bestaat uit twee tongewelven van gelijke breedte. In de lengteas van
de Grote Gasthuiszaal staan drie standvinken die de plaats van de vroegere
scheidingsmuur aangeven. Ook de kapruimte was in twee beuken verdeeld door
enkele houten zuilen van de Toskaanse orde. Deze droegen de zakgoot die tussen de
twee afgewolfde zadeldaken liep. Op grond van de aanwezigheid van spitsbogen in
de noordgevel en gehakte, halvemaanvormige telmerken in de enkele korbelen, moet
de Grote Gasthuiszaal uit de zestiende eeuw dateren. Het huisje dat in het verlengde
van de Grote Gasthuiszaal is gebouwd, draagt het jaartal 1542 op een steen in zijn
voorgevel aan de Molenwerf. De jaartalsteen is hier bij de restauratie uit het begin
van de jaren zestig ingemetseld en de herkomst ervan is niet bekend. Koen Goudriaan
heeft aangetoond dat dit huis vereenzelvigd moet worden met het in 1542 gebouwde
Pestilentiehuis. De Grote Gasthuiszaal moet kort daarna zijn gebouwd. De gevelsteen
van het buurhuis met de personificaties van het Geloof, de Hoop en de Liefde en het
jaartal 1631 is misleidend, want het zou vreemd zijn als dit tussenhuis later was
gebouwd dan het derde, meest westelijke huisje, dat aan het water van de Molenwerf
grenst. Dit huis bestond volgens Koen Goudriaan al in 1576. Het huisje met het
jaartal 1631 is dus vermoedelijk nog ouder dan 1567, maar jonger dan 1542. Het
huisje naast de waterloop heeft een gevelsteen met gestileerde vissen onder een kroon
in de klokgevel. Ook deze steen is hier pas in de jaren zestig geplaatst. De gevel van
dit huisje werd in 1691 vernieuwd, zoals
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255 Het Ruim in het Catharina Gasthuis (1954).

onomstotelijk uit de bronnen valt af te leiden (Bik, Medisch leven, 1955, 180). Ze
is uitgevoerd in rode baksteen, in afwijking van de zijgevel langs het water die in
gele IJsselsteen is opgetrokken: voorgevels zijn meestal uit een duurdere baksteen
opgetrokken.
Vermoedelijk eveneens zeventiende-eeuws is het dwarshuisje dat tegen de
noordgevel van de Grote Gasthuiszaal staat. Hierin bevindt zich het interieur van
een apothekerswinkel uit de achttiende eeuw, dat in 1965 uit Zierikzee werd
overgebracht (Maatje, Toonbank, 1991, 21-23). Het stedelijk museum Het Catharina
Gasthuis berschikt nog over een in de jaren twintig gebouwd pakhuis aan de
Molenwerf. Hierin bevinden zich verschillende dienstruimten.
De restauratie van Ph.J.W.C. Bolt in het begin van de jaren zestig heeft het gasthuis
een ander aanzien gegeven, zowel uitwendig als inwendig, waarbij ‘in het ontwerp
gestreefd is de verschillende bouwperioden zoveel mogelijk tot uitdrukking te
brengen’, zoals de architect zijn uitgangspunt in 1965 formuleerde. Hierdoor werd
de Grote Gasthuiszaal van een tweebeukige aanleg veranderd in een zaal onder
zadeldak met topgevels en werd een groot aantal negentiende-eeuwse vensters
vervangen door reconstructies van oudere venstervormen. Hetzelfde beginsel werd
gevolgd bij de behandeling van de houtconstructies, waarbij de architect over het
hoofd zag dat de sleutelstukken in de Grote Gasthuiszaal met hun ojiefprofiel
onmogelijk uit met midden van de zestiende eeuw konden dateren. Dergelijke
profielen kwamen pas voor in de zeventiende eeuw. Uit de in het archief van de
Rijksdienst voor de Monumentenzorg bewaard gebleven bestekken blijkt dat het
complex voor het grootste gedeelte uit nieuwe materialen bestaat, de muren niet
meegerekend, ook al zijn de gevels ontdaan van pleister- en verflagen. De verflaag
op de baksteen van de voorgevel aan de Oosthaven was al in 1954 verwijderd.

De Waag
Het recht goederen te laten wegen behoorde vanouds toe aan de heer van Gouda en
verviel met andere heerlijke inkomstenbronnen in 1397 aan de grafelijkheid van
Holland. In 1484 waren er bouwplannen voor een waaggebouw met een gevangenis
op de verdieping (Geselschap, Oud Archief, 1965, 211). Het is niet duidelijk of die
plannen ook zijn uitgevoerd, maar het is wel bekend dat het waaggebouw in 1520
werd herbouwd en in 1610 hersteld (Geselschap, Oud Archief, 1965, 32).
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In 1667 werd het waagrecht door de Rekenkamer van Holland in pacht gegeven
aan de stad, die daarop besloot een nieuw waaggebouw te bouwen. Vermoedelijk
onder de indruk van het waaggebouw dat Pieter Post in Leiden had ontworpen (1659),
koos het stadsbestuur deze stadhouderlijke architect. Het middeleeuwse waaggebouw
en twee belendende huizen werden afgebroken, zodat de nieuwe
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256 De Waag in 1960.

waag aan alle zijden vrij zou kunnen liggen en er achter het gebouw een plein kon
worden aangelegd. Het stadbestuur liet eerst een houten model van de voorgevel
plaatsen alvorens het startsein voor de bouw te geven. Op die wijze konden de
opdrachtgevers een indruk krijgen van het architectonische effect van het ontwerp
van Pieter Post. De ligging van de Waag is zo gekozen, dat haar as samenvalt met
die van het stadhuis. De bouw was in 1668 gereed en stond onder leiding van Wouter
Jacobs. Het natuursteenwerk, inclusief de reliëfs met weegattributen aan de zijgevel,
werd geleverd door de Amsterdamse steenhouwer Pieter van Luyck. Het marmeren
reliëf met een afbeelding van het wegen van kaas en de wapens van de vier regerende
burgemeesters aan de voorgevel werden gehakt door de beeldhouwer Bartholomeus
Eggers.
De Waag is een indrukwekkend voorbeeld van het ingetogen classicisme van
Pieter Post. De eenvoud van de hoofdvorm en het vlakke rustiekwerk van de gevels,
waarbij de Dorische orde is gereduceerd tot het hoofdgestel, vinden een vrolijk
contrast in het uitgelaten beeldhouwwerk van de verschillende reliëfs en van de twee
tympanen (Terwen, Post, 1993).
In de hal beneden werd de kaas gewogen en boven bevond zich de wapenkamer
van de stad. Later is dit vertrek tot wapenmagazijn ingericht. Het gebouw is in 1995
ingericht als kaasmuseum.

Vismarkt
In de bocht van de Gouwe staan aan weerszijden van het water twee overdekte
galerijen met natuurstenen zuilen van de Dorische orde. Dit waren de visbanken van
de vismarkt die hier al in de vijftiende eeuw gevestigd was. De banken werden in
1588 gebouwd, in 1600 overdekt en in 1676 verbouwd (Scheygrond, Straten 1981,
103 en 170). Hun huidige vorm kregen de beide banken vermoedelijk in
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1706. Bij deze laatste verbouwing moet ook het Commissarishuisje met gebosseerd
metselwerk en tentdak tot stand zijn gekomen. De geschiedschrijver J.N. Scheltema
deelt mee dat in zijn tijd (1879) de vismarkt nog volop in bedrijf was. De noordelijke
galerij langs de Lage Gouwe was gereserveerd voor de Goudse vishandelaren en die
aan de Hoge Gouwe voor handelaren van elders. Dit blijkt uit een keur van 1652,
waarin werd bepaald dat ‘alle die vreemde luden die met vis ter marct comen, sullen
staen an die ander zide van der Goude’ (Berg, Markten, 1993, 23). De brug tussen
beide banken werd in 1850 wegens bouwvalligheid gesloopt.

Sint Jorisdoelen
Het in 1542 hervormde schuttersgilde kreeg in 1626 een nieuwe ordonnantie, waarin
werd bepaald dat vrijwel alle weerbare mannen tussen de zestien en zestig jaar tot
het gilde moesten toetreden. De schutters werden overeenkomstig de vier wijken in
vier vendels ingedeeld. Elke wijk had een eigen kleur: Oosthaven rood, Westhaven
blauw, Gouwe wit en de Markt oranje. Elk vendel stond onder bevel van een kapitein,
de gehele schutterij onder dat van een kolonel (Hulshof, Ambachtsgilden, 1996, 144).
De in 1514 gebouwde Sint Jorisdoelen of Stadsdoelen aan de Lange Tiendeweg

258 De Sint Jorisdoelen (1998).

werd in 1718-1722 verbouwd en in 1762-1774 vervangen door het huidige gebouw.
De bestekken van deze verbouwingen zijn bewaard gebleven in het stadsarchief. Die
van de laatstgenoemde verbouwing bevinden zich in het Verhuurboek over de jaren
1762-1791. Achter dit monumentale gebouw lag de schietbaan die tot vlakbij de
vroegere Lange Dulsteeg liep. De Goudse geschiedschrijver Jan Smit heeft in de
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jaren dertig nog een restant van de schietbaan aangetroffen (Smit, Regentendagboek,
1957, 28).
Na de opheffing van de schutterij in 1795 werd het gebouw achtereenvolgens
bestemd tot kazerne, gymnasium in 1850, hogereburgerschool in 1881, Rijkskleischool
in 1916 (het Keramisch Instituut) en ten slotte middelbare landbouwschool. Het
gebouw kwam in 1961 leeg te staan en het gemeentebestuur besloot vervolgens tot
slopen over te gaan. De aanvraag voor een sloopvergunning werd op grond van de
Monumentenwet geweigerd en het door burgemeester en wethouders van Gouda
ingesteld beroep op de Kroon, werd in 1981 door de Raad van State ongegrond
verklaard. Het gebouw is vervolgens in 1987 gerestaureerd door architect F. Greven
en geschikt gemaakt voor een kantoor en vijf woningen. Op het achterterrein zijn
veertig woningen gebouwd. Bij de voorbereiding van de restauratie ontstond enige
commotie over de vormgeving van de ramen in de voorgevel. De vereniging Behoud
Stadsschoon Gouda heeft met succes campagne gevoerd om de negentiende-eeuwse
Empireramen te laten vervangen door een reconstructie van de achttiende-eeuwse
roederamen (Geselschap, Oud Archief, 1965. Jonkers, Schutters, 1981. Saurwalt,
Doelen, 1981).
Het monumentale gebouw aan de Lange Tiendeweg 79 bestaat uit drie verdiepingen
onder drie lage kappen waarvan de nokrichtingen evenwijdig aan de voorgevel
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259 Plattegrond van de begane grond van de Sint Jorisdoelen volgens een opmetingstekeningen uit
1881 met de namen van de kamers, zoals die worden genoemd in de bestekken uit 1762-1764. De
plattegronden geven de toestand weer kort voor de verbouwing tot hogereburgerschool (André
Viersen).

260 Het trappenhuis van de Sint Jorisdoelen na de restauratie (1978).
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261 De krijgsraadkamer van de Sint Jorisdoelen omstreeks 1770 tijdens de schuttersmaaltijd.
Voorstelling in olieverf op een kamerscherm door Simon Klapmuts (collectie van het stedelijk museum
Het Catharina Gasthuis). De buffetkast in de linkerhoek uit 1738 wordt bewaard in het stedelijk
museum (foto Tom Haartsen).

liggen. Aan de linkerzijde bevindt zich een poortdoorgang. De verschillende
vertrekken in het hoofdgebouw liggen om een royaal opgezet trappenhuis met twee
bordessen. Het wordt verlicht door vier ronde hardstenen vensters in de achtergevel.
De in de bestekken uit 1762-1774 genoemde ornamentiek aan schouwen en stucwerk
is nog grotendeels aanwezig. Uit deze bestekken blijkt dat het timmerwerk is verricht
door Jan van Buuren, het metselwerk door Jasper Bleuland, het natuursteenwerk
door Dirk van der Wagt en het stucadoorswerk door François
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262 Kolonel Jan van Reynegom en Officieren der Schutterij. Olieverfschilderij op doek van Cornelis
Ketel uit 1599 in het stedelijk museum Het Catharina Gasthuis. Het schilderij is afkomstig uit het
gebouw van de Sint Jorisdoelen aan de Lange Tiendeweg (foto Tom Haartsen).

Maza. Dit stucwerk in de stijl van Lodewijk XV met lijstwerk, rocaille, cartouches
en bloemguirlandes bevindt zich in de hal, de gang, het trappenhuis en in de kamers
op de eerste verdieping. De schouwen van ‘sosinse’ steen, dat wil zeggen escauzijnse
of hardsteen, in de grote krijgskamer, in de kleine kamer ernaast, in de

263 Het Sluiswachtershuis bij het Tolhuis (1954).

grote zijkamer op de begane grond en in de vier overige kamers zijn gemaakt door
steenhouwer Barent Prins. De uit Den Haag afkomstige beeldhouwer Johannes van
Houten leverde in 1765 het stadswapen in de voorgevel.
De vroedschap Willem Frederikszoon van der Hoeve maakt in zijn dagboek
(1761-1788) melding van een conflict over het gebeeldhouwde wapen dat de kolonel
B. de Moor van Immerzeel boven de deur van de krijgskamer had laten aanbrengen
‘zonder alvoorens aldaar kennisse van te geeven in de kamer van Heeren
Burgemeesteren’. De beledigde burgemeesters gaven direct opdracht het
beeldhouwwerk weg te breken, ‘'t geen geschiet is door den metselaar tot groot
displezier van de Collonel en gansche krijgsraad’ (Smit, Regentendagboek 1957,
167).
Achter het hoofdgebouw bevinden zich enige aanbouwen uit later tijd. De
middengang in de achterbouw dateert mogelijk nog uit de achttiende eeuw. De
aanbouwen langs deze gang zijn bij de verbouwing in 1881 vervangen door
schoollokalen. Aan de linkerzijde bevindt zich een vleugel met trappenhuis uit
omstreeks 1900. Tot de hogereburgerschool behoorde ook de conciergewoning uit
1890 met zijn voorgevel aan de Houtmansgracht 2.
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Sluiswachtershuizen
Aan de IJsselzijde van het Tolhuis ligt de sluiswachterwoning van de in 1615
aangelegde Havensluis (Veerstal 1). De woning ligt weggedoken onder een hoog
schilddak met dakkapellen. Het bakstenen gebouwtje uit 1615 is versierd met
natuurstenen banden en gebeeldhouwde consoles onder de gootlijst. Het werd kort
na 1615 in westelijke richting uitgebreid (Habermehl, Tolhuis, 1990).

264 Sluiswachterswoning aan de Mallegatsluis (1996).

Het witgepleisterde sluiswachtershuis bij de Mallegatsluis (Veerstal 9 en 11) werd
blijkens een gedenksteen in 1763 gebouwd. Het huis werd in 1884 verbouwd en
nogmaals in 1941.

Zakkendragershuis
De sjouwers in Gouda waren sinds de vijftiende eeuw verenigd in het Zakkendragersof
Sint Joostgilde. Het gilde verdeelde het door de schippers aangeboden draagwerk,
in de meeste gevallen door het werpen van dobbelstenen. Het gilde bezat het
monopolie op alle draagwerk, bepaalde de hoogte van de tarieven en had de zorg
voor de werkverdeling en tevens voor de arbeidsongeschikte gildebroeders. Het
administratiekantoor van het gilde was sinds 1620 gevestigd in het
Zakkendragershuisje dat het bestuur tegen de noordelijke zijbeuk van de Janskerk
had laten bouwen. De gilden werden in 1798 afgeschaft, maar de zakkendragers
bleven georganiseerd in de Vereniging van Zakkendragers.
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265 Zakkendragershuis in 1998.

Volgens de gedenksteen in de voorgevel dateert het Zakkendragershuisje uit 1622,
maar het moet al in 1620 voltooid zijn geweest. Het gebouwtje leunt met zijn
achterzijde tegen de kerk en kan zo volstaan met een simpel lessenaarsdak. Het
architectonisch decorum bestaat uit twee met rolwerk versierde dakkapellen en
natuurstenen banden in de bakstenen gevel. Het gebouwtje werd in 1904 afgebroken
en vervolgens herbouwd (Dolder, Janskerk, 1993, 37 Mark, Zakkedragers, 1982.
Lange van Wijngaerden, Beschrijving, III, 1879).

Hofjes van barmhartigheid
Bittere armoede was een algemeen maatschappelijk verschijnsel in de middeleeuwen
en in de zestiende eeuw werd ze een plaag. De stedelijke armenkassen konden de
toevloed van bedelende zwervers niet meer aan en de regering begon bedelarij
strafbaar te stellen en organiseerde waar nodig klopjachten op bedelaars, uitgevoerd
door zogenaamde armenjagers met honden. In 1695 werden, aldus J. de Bosch
Kemper, door de Staten-Generaal en de Staten van Holland plakkaten

266 Het Boschhofje aan de Nieuwehaven omstreeks 1910 (foto van Th. Tukker).

tegen de bedelarij uitgegeven, waarin onder meer werd bepaald dat verzet van
bedelaars met geweld zou worden beantwoord en ‘zoo de bedelaars resistensie mogten
bieden, zij zouden kunnen doodgeslagen worden’ (Algemene Geschiedenis, deel 5,
1980, 228, deel 10, 1981, 373. Pot, Arm Leiden, 1994. Bosch Kemper, Armoede,
1851).
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In 1664 kreeg de stad toestemming van de Staten van Holland om bedelaars en
vagebonden in het Tuchthuis op te sluiten (Geselschap, Oud Archief, 1965, 16). In
deze omstandigheden was zorg voor de armen een maatschappelijke noodzaak. Er
waren armenfondsen voor thuiswonende behoeftigen en gasthuizen voor
onvermogende zieken. Al in de veertiende eeuw bestonden er in sommige steden
door vermogende burgers gestichte vrijwoningen. Ook Gouda had dergelijke
instellingen (Helbers, Hofjes, 1941. Geselschap, Hofjes, 1972. Graswinckel, Hofjes,
1943).
De sociale positie van de bewoonsters of bewoners van hofjes was aanzienlijk
beter dan die van de bezitloze armen. Wie pro Deo in een hofje woonde, genoot
bijzondere bescherming. Uit de bewaard gebleven fundatiebrieven blijkt dat hofjes
door welgestelde burgers werden gesticht om gratis huisvesting te bieden aan
onvermogende armen, waarbij meestal aan verwanten de voorkeur werd gegeven.
De stichters waren zich over het algemeen bewust van hun maatschappelijke
verantwoordelijkheid. Zo sprak Elisabeth Buytenwech, de stichteres van het
gelijknamige hofje, in 1614 de hoop uit dat haar voorbeeld anderen zou inspireren
tot medelijden met de ‘ellendigen’. En Geertje Verhilt bepaalde in haar testament
uit 1662 dat haar hofje een natuurstenen poort met gedenksteen aan de straat moest
krijgen, opdat andere burgers aangespoord zouden worden ‘het exempel van dese
fundatie na te volgen’.
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Hofjes als instellingen leken op de middeleeuwse vrijwoningen, maar verschilden
in bouwkundig opzicht. Hofjes bestonden uit afzonderlijke huisjes of ‘cameren’ die
om een binnenhof waren gebouwd en konden met een poort van de buitenwereld
worden afgesloten. Soms werden ze op het achtererf van stadshuizen aangelegd. Een
degelijke opzet vertoont sterke overeenkomsten met middeleeuwse begijnhoven. De
hofjeswoning bestond meestal uit een enkele kamer met stookplaats en een zolder.
De erfgenamen van de stichters of een kerkelijke instelling voerden het beheer
over de hofjes en droegen het dagelijks bestuur op aan een college van regenten. Bij
een fundatie hoorden meestal ook jaarlijkse uitdelingen van voedsel, kleding en
brandstof (turf). Om de kosten van het onderhoud te kunnen betalen, verhuurde men
vaak de huisjes die aan de straat lagen.
In het archief van de kerk van Onze Lieve Vrouwe ten Hemelopneming bevindt
zich een ongedateerd, vermoedelijk achttiende-eeuws reglement van het hofje van
Buytenwech, waaruit een glimp van het hofjesleven zichtbaar wordt. Er staat in dat
alleen oude personen van onbesproken gedrag opgenomen (gebeneficeerd) konden
worden; dat alle inwoonsters zich op Nieuwjaarsdag aan de regenten moesten
presenteren; dat de bewoonsters hun huisjes en het gemeenschappelijke erf netjes
moesten houden en voorzichtig met vuur moesten zijn. Ten slotte gold de regel dat
de poort elke avond om tien uur moest worden gesloten.
De meeste hofjes dateren uit de zeventiende eeuw. In de eerste helft van de
achttiende eeuw telde Gouda twintig hofjes, daarna zijn er geen nieuwe bijgekomen,
met uitzondering van het Oranje Hofje aan de Raam, dat van 1887 dateert.
Sommige hofjes zijn al lang geleden verdwenen en hebben geen zichtbare sporen
achtergelaten. Dat geldt voor de volgende twaalf fundaties. De vier huisjes van het
hofje van Cool (in 1637 gebouwd en in 1653 afgebroken) De zes huisjes van het
hofje van De Jonge (omstreeks 1643 gebouwd en in 1756 verkocht). De tien huisjes
van Gijsbert en Cornelis de Lange (gebouwd in 1648 en in 1758 verkocht) De zestien
huisjes van Arent Bosch (gebouwd in 1649 en in 1913 gesloopt om plaats te maken
voor woningen voor het personeel van de brandweer). De zes huisjes van Gijsbert
de Lange (in 1651 gebouwd en in 1783 verkocht). De vijf huisjes van Dirk Claeszoon
Cour (rond 1650 gesticht en kort na 1811 gesloopt). De zes huisjes van Dirck
Hermanszoon Feel (in 1655 gesticht en kort na 1811 verdwenen). De zes huisjes van
Geertje Verhilt (in 1679 gebouwd en in 1801 opgeheven, maar de huisjes werden
nog in 1840 bewoond door vijf gezinnen, bestaande uit twintig personen). De
armenhuisjes van Geertruyt Vermeul (in 1694 gesticht en later spoorloos verdwenen).
De vijf huisjes met bleekveld van Hillegond van Rijn (in 1697 gesticht en in 1756
opgeheven). De huisjes van de remonstrantse kerk (voor 1710 gesticht en aan het
einde van de achttiende eeuw verkocht).
Aparte vermelding verdienen de hierna te noemen hofjes, waarvan alleen die
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267 Hofje van Buytenwech omstreeks 1900 (collectie Steenbergh).
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268 Plattegrond en doorsneden van het hofje van Letmaet (A. Warffemius).

van Letmaet, van Cincq en van Swanenburgh nog bestaan. Op grond van de Armenwet
van 1854 (Staatsblad 100) werden sommige hofjes erkend als Instellingen van
Weldadigheid erkend.

Hofje van Buytenwech
In 1614 stichtte Elisabeth Buytenwech op het terrein van het voormalige
Regulierenklooster aan de Raam een hofje van vijftien huisjes voor behoeftige
katholieke vrouwen. Zij bestemde jaarlijks driehonderd gulden voor het
levensonderhoud van de inwoonsters. Elk huisje bestond uit een kamer met een kleine
keuken. Na haar dood, in 1616, werden er nog vijf huisjes bijgebouwd. De huisjes
lagen om een ruim hof dat toegankelijk was via een poortje aan de Nobelstraat. In
1622 woonden er twintig vrouwen met 27 kinderen en kostgangers. In 1936 woonden
er twintig vrouwen en in 1958 nog maar acht. Het hofje werd in 1961 gesloopt en
op het vrijgekomen terrein kwam in 1968 het plein dat de naam Regulierenhof kreeg.
Uit een achttiende-eeuwse aantekening, bewaard in het archief van de minderbroeders,
blijkt dat de bewoonsters jaarlijks bedeeld werden met twee hemden en in de
wintermaanden, van Allerheiligen tot Pasen, twee broden per week, bovendien nog
twaalf ton turf, zes pond boter, acht pond vlees en zes gulden. (Van Heel, Hofje van
Buytenwech, 1949. Smit, Buytenwech, 1983).

Hofje van Letmaet
Uit de nalatenschap van Harman Letmaet werd in 1616 een hofje van zes huisjes
gesticht voor arme oude weduwen zonder kinderen aan de Nieuwehaven,
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tegenwoordig genummerd 274-276. In 1625 werd het hofje met drie woningen aan
de voorkant uitgebreid ten behoeve van weduwen met kinderen. Het beheer werd
opgedragen aan de regenten van het Heilige Geestweeshuis.
De zes achterhuisjes, die in 1743 waren herbouwd, zijn in 1973 afgebroken. Uit
het register van beschermde rijksmonumenten blijkt dat de gevel van de achterhuisjes
voorzien was van een gevelsteen met cartouche, waarop het jaartal 1743 was
aangebracht. Uit de belasting-administratie van het in 1622 geheven ‘hoofdgeld’
blijkt dat de zes achterhuisjes toen door twaalf vrouwen werden bewoond. Na
herstelwerkzaamheden in 1840 werden enige huisjes verhuurd.
De drie huisjes aan de Nieuwehaven zijn in 1974 gerestaureerd, waarbij de twee
huisjes rechts van de poortdoorgang tot één woning werden samengevoegd. De
huisjes zijn gedekt door een hoog zadeldak met de nok evenwijdig aan de straat,
waarbij het dakschild boven de voorgevel met grijze pannen en het achterdakvlak
met rode pannen is belegd. De bakstenen voorgevel is horizontaal geleed door twee
zandstenen banden. De drie vensters van de drie kamers zijn afgesloten door
korfbogen en de drie deuren door Tudorbogen. Deze gemetselde bogen zijn voorzien
van natuurstenen blokjes met gebeeldhouwde kopjes. De bakstenen achtergevel heeft
boven de poort een tuitgevel waarachter zich een vertrek met zolder

269 Hofje van Letmaet in het begin van de twintigste eeuw.
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270 Achtergevel van het hofje van Letmaet in 1997.

bevindt. De balklaag in dit vertrek, dat vermoedelijk de oude regentenkamer was,
steunt op consoles. De enkelvoudige balklaag van de drie huisjes ligt evenwijdig aan
de voorgevel en is op drie plaatsen door middel van smeedijzeren sierankers aan de
voorgevel verankerd. De overige vijf ankers hebben een decoratieve functie. De
onderslagbalken boven de poortdoorgang dragen de bakstenen muren van de op de
eerste verdieping aan de achterzijde gelegen kamer. De poortdoorgang is overkluisd
met gestucte troggewelfjes. Op de sluitsteen van de getoogde zandstenen poort in de
voorgevel, die vroeger toegang gaf tot de achterwoningen, staat de volgende tekst:
‘Fondatie van Sa Christina Ghijsberts weduwe wylen meester Floris Henricken
Letmaet. Anno 1625’. Hierboven een gepolychromeerde cartouche met wapen. Het
natuursteenwerk van de poort is van de hand van de Goudse beeldhouwer Gregorius
van Gool.

Het Hartenerf
Dit hofje werd in 1657 gebouwd aan de noordzijde van de Nieuwehaven en bestond
uit twee huizen aan de straat die verhuurd werden en zeven huisjes op het achterterrein
voor ‘arme en behoeftige personen’, waarbij familieleden altijd voorrang genoten.
Het hofje werd bij testament van 1649 gesticht uit de nalatenschap van Hendrik en
Helena Jansdochter 't Hart. Ze bestemden zesduizend gulden voor de

271 De zes in 1973 afgebroken huisjes van het hofje van Letmaet (1967).

bouw ervan. Het bewind werd opgedragen aan een drietal Goudse notabelen. In 1830
woonden er zeven gezinnen, in totaal 32 personen. Het hofje werd in 1965 gesloopt
nadat het jarenlang was gebruikt als pakhuis en werkplaats. De poort, die in 1938
geheel was herbouwd, werd later overgebracht naar de Peperstraat waar hij is
opgenomen in de tuinmuur van het huis Westhaven 14. Dat bakstenen poortje is
afgedekt met een rondgebogen fronton met het familiewapen en het jaartal 1657 in
het tympaanveld. Op het fries staat ‘Fondatie van Hendrick en Helena Jans 't Hart’
(Van Heel, 't Harthofje, 1947).
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Hofje van Maria Tams
Uit de nalatenschap van Maria Tams werd in 1657 een hofje gebouwd aan de
noordzijde van de Nieuwehaven. Het bestond uit twee huurhuizen aan de straatzijde
en negen kamerwoningen op het achtererf. De huisjes waren bestemd voor arme
gezinnen en armen van de lutherse gemeente. De twee verhuurde huizen werden
wegens belastingschulden in 1767 bij executie verkocht. In 1830 woonden er negen
gezinnen, in totaal 27 personen. In 1916 woonden er nog vijftien personen. Het hofje
werd in de jaren vijftig gesloopt voor de bouw van het Algemeen Ziekenfonds voor
Gouda en Omstreken. Van het hofje is alleen de poortdoorgang bewaard gebleven.
Boven de toegang is een gedenksteen ingemetseld, waarop een wapen met daaronder
het opschrift ‘Fundatie van Maria Tams’.

Hofje van Baartje Sanders

272 Het poortje van het Hartenerf aan de Nieuwehaven voor 1938

Dit hofje werd in 1687 door de remonstrantse kerk gesticht uit de nalatenschap
van Baartje Sanders aan de noordzijde van de Lange Groenendaal en bestond uit een
huis aan de straat met vijf huisjes en een tuin aan de achterzijde. De vijf huisjes waren
bestemd voor arme bloedverwanten van Baartje en haar echtgenoot. Het huis aan de
straat werd verhuurd ter bestrijding van de onderhoudskosten. In 1917 telde het hofje
nog zes bewoners. De huisjes werden later in gebruik genomen als opslagruimte.
Een rudiment van de huisjes werd enige jaren geleden verbouwd tot woning met
werkplaats. De bakstenen poort met opschrift aan de Lange Groenendaal is bewaard
gebleven en maakt deel uit van het vermoedelijk in het begin van de negentiende
eeuw opgetrokken muurwerk van de belendende huizen.

Swanenburghshofje
De gereformeerde diaconie stichtte in 1692 een hofje uit het vermogen van Elisabeth
Nathans Bars, weduwe van Noach Cornelisz. Swanenburgh. Het bestond uit twaalf
woningen voor oude vrouwen, gelegen achter een huis aan de Spieringstraat. De
huur van het huis aan de straat werd bestemd voor het onderhoud van het hofje,
waarvan het bestuur werd opgedragen aan de kerkeraad. In 1830 woonden er nog
vijftien vrouwen. Het poortje aan de Spieringstraat werd in 1931 verplaatst naar de
Groeneweg (nummer 42). De latei van dit poortje draagt het opschrift ‘Het
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Swanenburghshof 1692’. De bijbehorende gedenksteen van deze poort bevindt zich
in de tuin van het museum Het Catharina Gasthuis.
In 1892 werd het hofje herbouwd. De herinnering hieraan is vastgelegd op een
gedenksteen in de kopgevel van de noordelijke rij huisjes. Het hofje is in 1984
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273 Plattegrond van het Swanenburghshofje (A. Warffemius).

274 Voorgevel van het Swanenburghshofje aan de Groeneweg (1999).

gerestaureerd in opdracht van de diakonie van de hervormde gemeente en wordt
sindsdien gebruikt door de Stichting Christelijke Hulpverlening, een interkerkelijke
vrijwilligersorganisatie voor hulpverlening aan mensen met maatschappelijke of
psycho-sociale problemen.
Het hofje bestaat uit drie vleugels rond een binnenhof. De huisjes zijn opgetrokken
uit gele machinale baksteen en bestaan uit een begane grond met een zolder onder
het zadeldak. Ze hebben een vloeroppervlak van ongeveer vier bij vier meter.
Bij de restauratie en verbouwing van 1984 zijn grote dakkapellen aan de achterzijde
aangebracht om ruimte te bieden aan een slaapkamer en een douche met toilet. In de
zuidoosthoek van het hofje bevinden zich nog de resten van het voormalige droge
closet. Aan de zuidwestkant van de binnenhof bevinden zich nog twee toiletten en
achterin is de bovenzijde van de oude waterput in het plaveisel bewaard gebleven.

Hofje van Cincq
Het hofje aan de Nieuwehaven dat genoemd is naar zijn stichter Cornelis Cincq,
advocaat bij het Hof van Holland, werd in 1701 gebouwd uit zijn legaat aan de
diaconie van de gereformeerde gemeente. Sinds 1748 werden de twee woningen
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275 Plattegrond van het hofje van Cincq (A. Warffemius).

aan de voorzijde verhuurd en vanaf 1757 werd er entreegeld geheven, een bedrag
om toegelaten te worden.
Het hof bestaat uit twaalf woningen in vier met zadeldaken gedekte vleugels om
een rechthoekige binnenhof. Een huisje bestond uit een kamer van vier bij vijf meter
onder een enkelvoudige balklaag en een onbeschoten zolderverdieping. Onder de
trap die naar de zolder voerde was een bedstede ingebouwd en aan de
tegenoverliggende wand bevond zich de schouw. De oorspronkelijke inrichting

276 Het hofje van Cincq in 1902.
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277 Het poortje van het hofje van Jongkind aan de Zeugstraat (1959).

278 Het poortje van het hofje van Jongkind op zijn nieuwe plaats aan de Vrouwepoort.

van de huisjes is bij de verbouwing van 1978 geheel verdwenen, want de huisjes zijn
samengevoegd en van modern comfort voorzien. Het hofje telt nu zeven
wooneenheden. Over de situatie van voor de verbouwing deelde een voormalige
bewoner, Willem Greeven, mee dat elk huisje een kraan achter de voordeur bezat.
Later werd een kleine gootsteen naast de schouw aangebracht. De enige droogcloset
van het hofje bevond zich naast de achterpoort en rond het middenperk van de
binnenhof liep een afvoergoot die op een put voor de achterpoort uitkwam. Sporen
van een waterpomp zijn niet meer te zien, maar de heer Greeven vertelde ooit te
hebben vernomen dat er een pomp bij de hoofdpoort lag, die later naar het
Openluchtmuseum in Arnhem zou zijn overgebracht.
De regentenkamer boven de hoofdpoort werd bij een verbouwing in 1861 tot
woning ingericht. Het hof is toen ingrijpend gewijzigd en voorzien van een uitwendige
bepleistering met imitatie blokverband en sierlijsten. Uit deze bouwfase dateren ook
de trappen naar zolder met de daaronder gelegen bedsteden en kast, voorts de deuren
en de negenruits schuiframen. De schouwen zijn toen voorzien van schoorstenen,
zodat er kachels geplaatst konden worden. Alleen de regentenkamer bezit nog de
oorspronkelijke schouw met boezemstuk. De reeks stolpramen op de verdieping aan
de binnenhofgevels dateren nog uit de bouwtijd.
De voorgevel aan de Nieuwehaven is symmetrisch opgezet met een verhoogde
risaliet in het midden. Op het veld van het rondgebogen fronton staat het jaartal 1700.
Boven de kroonlijst van de zandstenen voorpoort bevindt zich een opzetstuk met aan
weerszijden van het familiewapen in vergulde letters de tekst ‘Dit is de Fundatie van
Meester Cornelis Cincq’.
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Hofje van Jongkind
Uit de nalatenschap van Adriaan Jongkind, notaris en procureur in Gouda, werd een
hofje gesticht van negen woningen met twee huurhuizen aan de Zeugstraat. Het was
volgens de stichtingsakte van 1702 bestemd voor arme en oude weduwen zonder
kinderen. Het bestuur was in handen gelegd van de kerkeraad van de gereformeerde
gemeente. In 1830 woonden er nog elf personen. In 1959 werd het hofje verkocht
aan de huurder van het voorhuis.
Het zandstenen poortje van dit hofje uit 1702 is overbebracht naar de tuin van het
Zuidhollands Verzetmuseum aan de Vrouwepoort.

Vrijthofje
Dit hofje aan de Oosthaven nummer 41 werd in 1702 gesticht uit de nalatenschap
van Maria van der Spelt. Het bestond uit twee huizen aan de Oosthaven voor de
verhuur en drie achterwoningen voor gratis bewoning.
Het hofje werd sinds 1733 bestuurd door de diaconie van de hervormde gemeente
en omstreeks 1959 verkocht en vervolgens afgebroken, op één huisje na. Op de latei
van de voordeur van dit huisje is de naam van het hofje bewaard gebleven.
Wim Denslagen

Wim Denslagen, Gouda

358

Woonhuizen
Rond het midden van de zeventiende eeuw telde Gouda ongeveer 2.800 huizen en
tussen de 14.000 en 15.000 inwoners. Bij de verponding van 1733 werden minstens
3.400 huizen geregistreerd, waarvan er ongeveer 130 buiten de stadsmuur stonden.
De stad had toen ongeveer 17.000 tot 20.000 inwoners. In de eerste decennia van de
achttiende eeuw werden grote aantallen huisjes in stegen en sloppen opgesplitst in
apart verhuurde vertrekken, maar na het midden van de eeuw, toen het slechter met
de economie ging, zakte het aantal inwoners en ontstond er zelfs een overschot aan
huizen. Aan het begin van de negentiende eeuw waren er nog maar ongeveer 11.300
inwoners, net als in de zestiende eeuw.
De armoede was schrijnend in de tweede helft van de achttiende eeuw. In de
kleinschalige, arbeidsintensieve industrie, voornamelijk aardewerk, pijpen en garen,
waren de lonen laag en wie geen werk had - en dat waren er geregeld velen - was
aangewezen op de bedeling. Tot de niet al te omvangrijke groep van burgers met
redelijke inkomsten behoorden ondernemers in handel en nijverheid, winkeliers en
stadsbeambten. Het aantal bemiddelde regenten was zeer gering, niet meer dan tachtig
families.
Vrijwel alle belangrijke patriciërs woonden aan de Gouwe, Oosthaven, Westhaven
en Turfmarkt. In de rest van stad woonden de overige sociale lagen naast elkaar, zij
het dat de huisjes van de minvermogenden in sloppen en op achtererven waren
weggestopt, zodat ze het stadsbeeld niet konden schaden.
De rijken beschikten behalve over een woonhuis ook over koetshuizen en andere
opstallen. Zo bezaten bewoners van de Westhaven vaak een perceel aan de
achterliggende Peperstraat, die van de Hoge Gouwe een achtererf aan het Raam.
Maar veel rijken telde Gouda niet en dat is goed te zien aan hun architectonische
nalatenschap.
Uit het recente, nog niet gepubliceerde onderzoek van J.M. Kooijman blijkt dat
er in de zeventiende eeuw een verrassend groot aantal nieuwe huizen zijn gebouwd.
Daarvan zijn weer heel veel huizen verdwenen. Van een groot aantal gesloopte huizen
zijn de gevelstenen bewaard gebleven in de collectie van het museum Het Catharina
Gasthuis. Toch is er achter modernere gevels nog veel van de zeventiende-eeuwse
woonhuisarchitectuur blijven bestaan, zoals achter de negentiende-eeuwse gevel van
Hoge Gouwe 147, achter de pleistergevel uit 1870

279 Oosthaven 14 (1970).

van het uit 1621 daterende huis Turfmarkt 140 en achter de lijstgevel van Turfmarkt
70.
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Oosthaven 14 is een bijzonder intrigerend voorbeeld. Dit twee vensters brede huis
heeft een bakstenen lijstgevel uit de negentiende eeuw waarin later nog een winkelpui
is gezet. Het smalle huis vormde vroeger één geheel met het buurhuis Oosthaven 13.
Oosthaven 14 werd vermoedelijk al vroeg in de zeventiende eeuw naar achteren
uitgebreid, waarbij ook het achtererf van het buurhuis werd bebouwd. Daarbij
veranderde het steegje van het voorhuis naar het achtererf in een gang. Eigenlijk is
de plattegrond heel helder - voorhuis, twee kamers en een achterhuis -, maar daarvan
is binnen door latere verbouwingen niet veel meer te herkennen. De bouwhistorici
die het huis in 1996 onderzochten, troffen een laatzestiende of
vroeg-zeventiende-eeuws houtskelet aan, zeventiende-eeuwse profielen, wit-blauw
geglazuurde tegeltjes en een voormalige schouw met marmeren wangen. De inrichting
van de keuken was nog geheel negentiende-eeuws, met inbegrip van het fornuis. Het
plafond van de keuken op de begane grond bleek te bestaan uit een samengestelde
balklaag met overhoekse kinderbinten en gestucte tussenvelden. Dit type zoldering
komt meestal voor in woonkeukens van boerderijen en is opmerkelijk voor een
woonhuis. Het achterhuis bezit een alternerend houtskelet, zoals dat omstreeks 1600
in Gouda vaker werd toegepast, met afwisseling van balkdragende muurstijlen en in
de muur opgelegde balken. Het rapport vermeldt op lyrische toon ‘een zeer rijk
geprofileerd kruiskozijn met hoge bouwhistorische
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waarde’ uit het begin van de zeventiende eeuw dat nog vrijwel compleet aanwezig
is en waarvan Nederland bijna geen voorbeelden kent. De vele verrassingen in dit
huis illustreren eens te meer dat ook achter eenvoudige gevels een rijke en
ingewikkelde bouw- en bewoninggeschiedenis schuil kan gaan (Glaudemans,
Oosthaven 14, 1996).
Ook de laat negentiende-eeuwse, twee vensters brede gevels van Raam 17 en
Raam 19 geven weinig geheimen prijs van de geschiedenis van het huis. In 1997
stonden beide huizen op de nominatie om te worden gesloopt voor een groots
nieuwbouwproject. Een bouwhistorisch onderzoek van Raam 19 werd al snel
uitgebreid naar het buurhuis omdat de geschiedenis van de beide huizen onlosmakelijk
met elkaar verbonden bleek. Hun oorsprong ligt in het begin van de zeventiende
eeuw, toen hier één breed gebouw werd opgetrokken met een alternerend houtskelet,
een meer dan vier meter hoge begane grond en grote kapverdieping. In de achttiende
eeuw werd het huis ongeveer twee meter ingekort, in tweeën gedeeld en in de hoge
benedenruimte kwam een lage tussenverdieping. Omstreeks 1900 waren zowel de
voorgevels als de plattegronden van Raam 17 en 19 volledig vernieuwd. Beide huizen
werden in 1999 gesloopt (Glaudemans, Raam 17-19, 1997).

Gevels
Tot ver in de zeventiende eeuw hadden de meeste woonhuizen een trapgevel. De
topgevels met de voor Gouda zo kenmerkende voluten uit de eerste helft van de
zeventiende eeuw, lijken vooral voorbehouden te zijn geweest aan openbare gebouwen
(Meischke, Huizen, 1997). Uitgesproken renaissancevormen komen nauwelijks voor,
wel de meer algemene versieringen zoals horizontale banden, hoekblokken,
ontlastingsbogen met siermetselwerk en cartouches rond gevelstenen. De bakstenen
trapgevel van Naaierstraat 12 uit 1615 behoort tot deze categorie, maar die werd later
gepleisterd en kreeg een nieuwe pui. Toen de ramen van de eerste verdieping werden
vernieuwd, bleef het houten kruiskozijn op de zolderverdieping ongemoeid. Het fries
werd daarbij doorbroken door de verlengde vensters. Bij een recente restauratie is
de gevel weer ontpleisterd en op de eerste verdieping verschenen weer kruiskozijnen
met luiken. De geprofileerde, bakstenen ontlastingsbogen boven de vensters omlijsten
een sierlijke strekkenlaag in het boogveld daaronder.
Een ander voorbeeld is Zeugstraat 64, een huis dat volgens de jaartalsteen met
cartouche-omlijsting uit 1637 dateert. Ook deze trapgevel verloor bij de restauratie
van 1971 zijn pleisterlaag. Daarbij kwamen de renaissancekopjes in ontlastingsbogen,
strekken en consoles weer in het zicht.
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282 Naaierstraat 12 na de restauratie (1999).
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283 Zeugstraat 64 voor de restauratie.

284 Zeugstraat 64 na de restauratie van 1971 (1977).

285 Peperstraat 142 in 1910 met de twee oude kaaspakhuizen die enige jaren daarna door nieuwbouw
zijn vervangen (foto van G. de Hoog).
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286 Westhaven 40 in 1910 (foto van G. de Hoog).
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287 Naaierstraat met geheel rechts de nummers 21 en 22 (1999).

Inmiddels is het aantal zeventiende-eeuwse woonhuizen met een trapgevel nog
maar gering. De sloop in 1869 van het dubbelhuis De Knip en De Pellicaen aan de
Markt 21 was een groot verlies (Geselschap, Huizen, 1974, 171-172). Maar de
teloorgang van de trapgevel is vooral te wijten aan de opmars van de classicistische
lijst, die met zijn voorname voorkomen de middeleeuws aandoende trapjes verdrong.
Ook de kruisvensters werden vervangen door de veel grotere schuifvensters. Zo werd
de trapgevel van het bekende woonwinkelhuis De Moriaan, Westhaven 29, in later
tijd veranderd in een ingezwenkte kroonlijst en moesten de kruiskozijnen wijken
voor grotere schuiframen. Soms overleefde de trapgevel in nauwelijks herkenbare
staat. Bij Peperstraat 142 herinneren alleen een deel van de puibalk, de natuurstenen
banden ter afwisseling van het bakstenen muurwerk en de gevelsteen nog aan het
omstreeks 1639 gebouwde woonhuis In Haestrecht. Van de twee maskers die boven
de puibalk zaten is er een opgeslagen bij de gemeente, de ander is verdwenen. Het
buurhuis Stolwijk zag er oorspronkelijk waarschijnlijk net zo uit, maar veranderde
door de negentiende-eeuwse verbouwing tot pakhuis. Bij deze verbouwing is veel
van de inwendige constructie intact gelaten (Habermehl, Restauratie, 1989, 13.
Sprokholt, Vaart, 1995, 22).
In de twintigste eeuw werden uit liefde voor de zeventiende-eeuwse architectuur
veel pogingen ondernomen om dit geveltype terug te brengen. Zo kwam Westhaven
40 in 1976 ‘verjongd uit de steigers’ (Goudsche Courant, 9 november 1976). Het
huis werd in 1460 voor het eerst vermeld als ‘Die Willeman’. Deze naam bleef in
zwang tot 1634, toen het werd gekocht door de dichter Floris Schoonhoven, zoon
van de burgemeester in het aangrenzende huis. Waarschijnlijk vernieuwde hij de
gevel, waarin zijn familiewapen nog steeds als gevelsteen prijkt (Geselschap, Dichter,
1963). In de negentiende eeuw kreeg de pui twee ingangen, een voor de winkel
beneden en een voor de bovenwoning. Deze rijke pui werd bij de laatste restauratie
grotendeels vervangen door een reconstructie van een oudere situatie. De trappen
van de geveltop werden echter niet teruggebracht. De restauratiearchitect wilde geen
volledige reconstructie, want, zo stelde hij, ‘een “echte” 17de-eeuwse oplossing met
consoles en luiken wordt door iedereen afgewezen, aangezien dan ook de bovenramen
in kruiskozijnvorm zouden moeten worden gemaakt, dit nu is onaanvaardbaar’. En
zo vertoont de voorgevel invloeden van alle eeuwen, waarbij de twintigste eeuw
vooral haar restauratieopvattingen nalaat.
Het is vreemd dat de halsgevel in Gouda zo weinig werd toegepast. Elders in het
zeventiende-eeuwse Holland was de combinatie halsgevel met pilasters zeer geliefd.
Zelfs de nieuwe gevel van het Catharina Gasthuis uit 1665, met Ionische pilasters
van de kolossale orde geheel in de stijl van het Hollands Classicisme, heeft niet tot
veel navolging geleid. Een van de schaarse, en dan nog zeer bescheiden voorbeelden
is het huis Leeuwenborg, Westhaven 51, uit het derde kwart van de zeventiende
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eeuw. Deze gepleisterde gevel is slechts twee vensters breed. Het geveldeel boven
de begane grond is onderverdeeld door Dorische pilasters die over twee verdiepingen
doorlopen. Het brede dakvenster met gedrongen Ionische pilasters is omlijst door
vleugelstukken en wordt bekroond door een fronton. Ook de gevel van Hoge Gouwe
145 vertoont boven de negentiende-eeuwse pui classicistische invloeden in het
kapiteel van de lisenen op de eerste verdieping en in het basement van het muurwerk
daarboven.
De klokgevel vond wel veel toepassing vanaf het einde van de zeventiende tot ver
in de achttiende eeuw. Met voluten, randversieringen en kuif of fronton, gemodelleerd
in een van de Lodewijkstijlen vormt een dergelijke top een feestelijke bekroning van
de smalle, vaak sober gehouden bakstenen gevel. Turfmarkt 103 is daarvan een mooi
voorbeeld. De klokgevel werd op den duur ook vaak gebruikt voor eenvoudige
arbeidershuizen. Rijtjes van dit soort eenlaags woningen met kap werden bijvoorbeeld
opgetrokken aan het Jaagpad of de Boelekade. Het is een type dat vanaf de
zeventiende eeuw in heel Zuid-Holland voorkwam. In Gouda staan deze huisjes door
de hele stad verspreid. Het duo Naaierstraat 21-22 werd in het begin van de jaren
tachtig van de twintigste eeuw gerestaureerd, waarbij de klokgevel weer een
segmentvormig frontonnetje kreeg. Aan de achterzijde is goed te zien hoe klein deze
huisjes eigenlijk zijn, wat de ontwikkeling van allerlei uitbouwsels sterk in de hand
heeft gewerkt.

Lijstgevels en samentrekkingen
Net als in de rest van Zuid-Holland, bestond er in Gouda een duidelijke voorkeur
voor vlakke, meestal bakstenen gevels met een horizontale kroonlijst. Enige
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variatie werd verkregen door lisenen, risalieten, de plaatsing van de ingang en het
eventueel benadrukken van de middenpartij. De strengheid van dergelijke gevelvelden
werd vaak op uiterst fijnzinnige wijze geaccentueerd door weelderig beeldhouwwerk
in de stijl van Lodewijk XIV of XV (Meischke, Huizen, 1997, 126).
Veel lijstgevels werden aangebracht bij een grootscheepse verbouwing. Een mooi
voorbeeld van een dergelijke verbouwing was het in 1932 gesloopte huis Peperstraat
108. De hoge ingangspartij verried nog de middeleeuwse oorsprong van het huis.
De korfbogige nis met gotische profiellijsten was vergelijkbaar met de ingangspartij
van Westhaven 65 en dateerde vermoedelijk eveneens van de eerste helft van de
zestiende eeuw. Deze ingangspartij bleef bewaard bij de modernisering van de gevel,
vermoedelijk kort na het midden van de achttiende eeuw. Het midden van de gevel
werd geaccentueerd door sierlijk lijstwerk: de acanthusbladen, de geometrische
motieven en de voluten horen bij het repertoire van de Lodewijkstijlen. Tussen het
lofwerk in het boogveld zijn nog de letters A en F te herkennen.
Vooraf geliefd waren de pontificale kroonlijsten met gebeeldhouwde consoles
tussen velden met sierlijk snijwerk, zoals de Lodewijk-XIV-gevel van Hoge Gouwe
77 en Hoge Gouwe 79 of die van Oosthaven 52. De lijst moest imponeren en een
feestelijke bekroning vormen voor het sobere gevelvlak eronder, waarbij de
feestelijkheid vooral in het snijwerk van de consoles tot uiting kwam. Aan de gevel
van Kleiweg 17 uit 1727 zijn zelfs consoles in de vorm van pauwen aangebracht en
onder de kroonlijst van Lage Gouwe 14 uit 1725 hebben de consoles de vorm van
mensen aangenomen. Mogelijk onder invloed van de nieuwe architectuurstroming
van het neoclassicisme kreeg Oosthaven 18 in ongeveer 1772 een klassiek Dorisch
hoofdgestel met trigliefen en metopen.
Westhaven 52 is het rijkste voorbeeld. Het werd in 1728 gebouwd op de
fundamenten van drie afgebroken huizen. Dat was uitzonderlijk, want oude huizen
werden meestal niet volledig afgebroken, maar samengetrokken tot één groot huis.
Gouda telt opvallend veel van dergelijke samenvoegingen van smalle huizen tot
brede huizen van drie of vijf traveeën. Daarnaast verrezen ook huizen van vier
traveeën, zoals Oosthaven 52 en Westhaven 12, een ‘onklassiek’ aantal traveeën dat
op gespannen voet stond met het streven naar symmetrie. Bij de huizen van drie
vensters breed werd de ingang uit praktische overwegingen vaak aan de zijkant
geplaatst. Om deze onklassieke, asymmetrische oplossing enigszins te verdoezelen,
bleef de ingang vaak onversierd en kreeg de middentravee extra nadruk door middel
van rijke decoraties, zoals bij Oosthaven 56 en Turfmarkt 142.
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Vooral in de periode 1730-1760 werden veel kleinere woningen samengevoegd
tot één nieuwe en voorzien van een eigentijdse gevel. Langs de Haven is die
ontwikkeling goed te zien. De nieuwe gevel werd meestal wat hoger opgetrokken
dan de oude, wat het huis niet alleen imposanter maakte, maar ook meer ruimte
opleverde. Achter de verhoging van het voorste gedeelte liep de oude kapverdieping
gewoon verder, zoals goed is te zien bij Oosthaven 68, bij Oosthaven 37 op de hoek
van de Lange Noodgodstraat en bij Turfmarkt 120. Achter het moderne uiterlijk bleef
de bouwkundige structuur van de oorspronkelijke zeventiendeeeuwse of oudere
huizen vaak intact, hetgeen bijvoorbeeld resulteerde in allerlei niveauverschillen.

Ruimtelijke indeling
Uiterlijk veranderde er in de loop van de zeventiende en achttiende eeuw veel aan
de huizen, maar de opzet bleef in grote trekken gelijk. In de kamerwoningen en
arbeidershuisjes kon weinig veranderen en bij de huizen waarin een werkplaats of
winkel met de woonruimte werd gecombineerd, bleef het traditionele voorhuis intact.
Dit is het geval bij Lange Tiendeweg 21 op de hoek van de Zeugstraat. De
oorspronkelijke zeventiende-eeuwse trapgevel kreeg - zoals veel van zijn soortgenoten
- in de negentiende eeuw een modern uiterlijk met kroonlijst, mogelijk in opdracht
van koekenbakker D. de Goederen die het huis in 1832 had gekocht en zijn lekkernijen
beter wilde uitstallen (‘Hoekhuis meer dan 350 jaar oud’, Goudsche Courat van 3
juni 1961). Bij de in 1965 voltooide restauratie - het gevelsteentje met een grendel
verwijst naar de opdrachtgever E. Grendel - moest de pui uit de jaren dertig wijken
en kreeg de in het zicht blijvende zijgevel weer kruiskozijnen (Rijksdienst voor de
Monumentenzorg, correspondentiearchief). Aan deze gevel is de oorspronkelijke
indeling van het huis goed af te lezen. Het houtskelet is met muurankers aan het
bakstenen muurwerk gekoppeld, waardoor de positie van de verdiepingsvloer en de
- deels nog oorspronkelijke, zeventiende-eeuwse - muur-
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stijlen zijn te herkennen. Gebruikelijk is dat alleen de bovenverdiepingen uitkragen,
maar omdat de zijgevel hier aan het water grenst, was het mogelijk om het huis al
vanaf de begane grond wat uit te bouwen op de uitstekende balkkoppen (Meischke,
Huizen, 1997, 36). Zo is aan de zijgevel duidelijk te zien dat de onderverdieping is
verdeeld in een voorkamer met daarachter een opkamer en neerkamer. Dit typeert
het ‘werfhuis’ dat gebruik maakt van het niveauverschil tussen dijklichaam of kade
en het lager gelegen erf (Bollen, Woonhuis, 1992, 56 en 59). Het ook in omvang
bescheiden winkelwoonhuis staat ingeklemd tussen het water en een buurpand, en
heeft geen achtererf. Ook het in 1959 gesloopte huis Oosthaven 35, op de hoek van
de Lange Noodgodstraat, had een voorhuis en een achterhuis. Het kreeg nog omstreeks
1740 een houten binnenpui, die uiteindelijk in de collectie van het Catharina Gasthuis
terechtkwam (Rijksdienst voor de Monumentenzorg, correspondentiearchief).
Het huis De Moriaan, Westhaven 29, heeft een plattegrond die in de zeventiende
en achttiende eeuw gangbaar was. Een gang vormt de verbinding tussen voorhuis en
achtererf en geeft toegang tot de aangrenzende kamers, de trap en het plaatsje. Uit
het huis Oosthaven 14, waarbij een steegje werd veranderd in gang, was al gebleken
dat deze opzet ook geleidelijk kon ontstaan. Het systeem van
voorhuisplaatsje-achterhuis veranderde niet ingrijpend omdat de opzet met vertrekken
aan een gang gemakkelijk was aan te passen. Bij brede huizen konden gang en
trappenhuis een monumentale entree vormen, met kamers aan weerszijden, zoals bij
Westhaven 52. De huizen die drie vensters breed zijn hebben vaak een lange
middengang, waaraan de verschillende ruimtes achter elkaar liggen. Aan de straatkant
bevindt zich de representatieve voorkamer en aan de tuin grenst een zaal. De rijkere
achttiende-eeuwse woonhuizen, zoals het zogenaamde Admiraalshuis (Turfmarkt
142) en Oosthaven 56, bezitten rijk opgezette trappenhuizen. Dat de
woonhuisplattegrond door de eeuwen heen in grote trekken onveranderd bleef, wordt
goed geïllustreerd door dit Admiraalshuis. Het werd in 1757 geveild na het overlijden
van burgemeester Suys. Uit archiefstukken is bekend dat zijn woonhuis bijzonder
luxueus was ingericht. Desondanks vond de nieuwe eigenaar, de bijzonder bemiddelde
Roemer Vlacq, het noodzakelijk om het zeventiende-eeuwse huis te verbouwen.
Daarbij bleef de hoofdopzet van de plattegrond ongewijzigd. Om een nieuw woonhuis
naar eigentijdse smaak te creëren, werd een nieuwe gevel opgetrokken, een
trappenhuis ingebracht en de interieurafwerking volledig vernieuwd.

Vogelranken en muurschilderingen

Wim Denslagen, Gouda

Uit verschillende bronnen zoals inventarissen, koopcontracten, veilingcatalogi en
testamenten blijkt dat de sociale bovenlaag een voorkeur had voor druk beschilderde
interieurs, geheel in tegenstelling tot het eenvoudige en rustige kleurbeeld dat Johannes
Vermeer of Pieter de Hooch weergaven. In de bronnen wordt veelvuldig melding
gemaakt van goudleer, schoorsteenstukken, behangselschilderingen en tapijten. Het
aan de zeventiende-eeuwse schilderkunst ontleende beeld van marmeren vloeren ten
spijt, waren de rijke huizen vooral ingericht met eikenhouten vloeren met daarop een
tapijt (Fock, Werkelijkheid of schijn, 1998).
Een groot deel van de zeventiende-eeuwse inboedel verdween bij latere
verbouwingen. De Voorloopige Lijst der Nederlandsche Monumenten van
Geschiedenis en Kunst heeft als onbedoeld, vervelend neveneffect gehad dat ook
handelaren een overzicht hadden van waar nog waardevolle spullen te halen waren.
Zo bezat Westhaven 40 ten tijde van het verschijnen van het deel over Zuid-Holland
in 1915, nog een ‘betimmerde wand met bedstede’ maar ook die is allang verdwenen.
Beter bewaard bleven verborgen onderdelen, zoals sierprofielen aan een houtskelet
dat verdween achter een achttiende-eeuwse kamerbetimmering. Een typisch Goudse
variant is het gebombeerde korbeel, dat wil zeggen een schoor met ojiefprofiel
eindigend in een omhoogstaand puntje, zoals is te zien in Lange Tiendeweg 21, op
de hoek van de Zeugstraat (Janse, Balken en houten vloeren, 1964, 316). Tegen deze
achtergrond is het bijzonder dat in enkele Goudse woonhuizen beschilderde
balkenzolderingen zijn ontdekt.
Alleen van de plafondschildering in Westhaven 65 is iets bekend over de maker
en het jaar van ontstaan. Antoni Hendricks had die in 1630 gemaakt. In uitvoering
en voorstelling enigszins verwant zijn de schilderingen in Hoge Gouwe 27-29, Lage
Gouwe 48 en Oosthaven 56 die - bij gebrek aan datering en signering voorzichtigheidshalve worden gedateerd in de eerste helft van de zeventiende eeuw.
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In 1981 overwoog de gemeente om Oosthaven 56 aan te kopen en op te splitsen
in appartementen voor een- en tweepersoonshuishoudens. In samenhang daarmee
werd het interieur nog eens onderzocht en daarbij vond men beschilderde balken
onder de houten vloer van de achterkamer op de eerste verdieping. De enkelvoudige
balklaag is, net als die van Westhaven 65, versierd met dikke, haast wellustig krullende
bladranken waarop hier en daar vogels, koppen met vleugeltjes en dergelijke zijn
geschilderd. De voorstelling is omkaderd met een brede geschilderde band. De
versiering kan in dezelfde tijd zijn ontstaan als die in het huis Westhaven 65.
Oosthaven 56 werd bij de verkoop in 1632 voor het eerst vermeld werd als De Roos
en was daarvoor in eigendom van de Amsterdamse koopman Franchoys van Limborch
(Rijksdienst voor de Monumentenzorg, correspondentiearchief). Het huis Lage Gouwe
48 werd in 1964 gekocht door de antiekhandelaar P. Laméris. Hij wilde hier zijn
winkel voortzetten, sloopte de achttiende-eeuwse kamerbetimmering en vroeg aan
de Rijksdienst voor de Monumentenzorg waarmee hij rekening moest houden. De
dienst antwoordde dat het huis met vroeg-negentiende-eeuwse lijstgevel uit de
zestiende eeuw dateerde en was opgenomen in de ontwerplijst van te beschermen
monumenten. Laméris was er zich niet van bewust een monument gekocht te hebben,
leverde alsnog de gevraagde tekening en vroeg de benodigde toestemming om in de
winkel de oude toestand te herstellen met moer- en kinderbalken. De Rijksdienst
stelde bij monde van directeur R. Meischke en zijn medewerker C.J. Bardet vast, dat
het een eenvoudig huis met een achttiende-eeuwse gevel, empire-ramen en een
zeventiende-eeuwse kern betrof. Ze betreurden dat de kamerbetimmering al was
verdwenen, de wanden ook weg moesten en dat de oplossing voor de trap niet
gelukkig was in verband met de aanwezige balklaag, ‘maar’, schreven ze, ‘er kan
geen bezwaar worden gemaakt’. Begin 1965 werd toestemming verleend om het
plan van het architectenbureau Margry en Jacobs uit te voeren. Op de begane grond
verdween onder andere de alkoof en op de verdieping veranderden de vier kamers
en kastenwand in een kamer en slaapkamer.
Bij de verbouwing van de eerste verdieping in 1969 - ‘van ondergeschikt belang’
geacht waarbij de gemeente een bouwvergunning niet noodzakelijk vond -, bleek
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de historische rijkdom van het huis pas goed. Het derde gebint is nog bijna volledig
aanwezig met muurstijl, korbeel en sleutelstuk met peerkraalprofiel (Aan de zijde
van Lage Gouwe 50 ontbreekt het korbeel). Verder komen in het huis consoles voor
met een ojief profiel en een zogenoemd ojief met hangend neusje. Op de moerbalken,
kinderbinten en zoldering van de eerste verdieping is de beschildering nog voor een
behoorlijk deel aanwezig. De onderzijde van de kinderbinten is versierd met een
doorlopende bladrank - opgebouwd uit een dunne golvende lijn waaraan blaadjes
ontspruiten - binnen een lang, rechthoekig kader. De moerbalken zijn op vergelijkbare
wijze gedecoreerd, maar de bladranken zijn dikker en golven veel sterker. De
onderzijde van het plafond is met ranken en vogels beschilderd op een wijze die sterk
doet denken aan die van de achterkamer van Westhaven 65. De schildering bleek bij
nader onderzoek in 1970 deels nog oorspronkelijk, deels door de nieuwe eigenaar te
zijn ‘opgefrist met een bovendien nog lelijke verfsoort’. De beschildering wordt
abrupt afgesneden door de voorgevel. Aangezien het eerste balkvak smaller is dan
de overige, steeds gelijke traveeën, bestaat het vermoeden dat de oorspronkelijke
gevel sterker overhelde dan wel verder naar voren stond.
Niet alleen de huisnummering onthult dat ter plaatse van Hoge Gouwe 27-29
oorspronkelijk twee huizen stonden. Toen het voorhuis in 1803 geheel werd
vernieuwd, waarbij de huidige gevel en een nieuwe dwarskap verrees, bleven de
twee achterhuizen gehandhaafd. Dit huis, dat als conglomeraat van verschillende
bouwfasen nader onderzoek verdient, bezit een beschilderd plafond in de achterkamer
op de begane grond van het voormalige nummer 29. Deze werd bij de restauratie
van 1979 ontdekt onder het aanwezige stucplafond en was grotendeels intact. De
beschildering van de vloerdelen beslaat vier vakken en is grotendeels symmetrisch
van opzet. In het midden bevindt zich een groteske-achtig renaissanceornament dat
bestaat uit een masker omlijst door band- of rolwerk en bloemen. Aan weerszijden
hiervan krullen donkerrode ranken over de blauwe ondergrond. Op de ranken zijn
enkele roofvogels neergestreken. De onderkant van de plafondbalken is beschilderd
met slingerende wingerdranken, met in het midden een fors bloemmedaillon. De
voorstelling wordt door een bies omlijst. Ook de schildering op de zijkanten van de
balken is symmetrisch van opzet. De voorstelling wordt weer omlijst door een bies
en is gevuld met ranken. De cartouches in het midden zijn gevuld met mythologische
en nog niet geheel geïdentificeerde voorstellingen. Afgebeeld zijn een zittende figuur
met een viervoeter, een figuur die de hand aan zichzelf slaat, een kip met kuikens,
de Val van Icarus, een geknielde figuur met vleugels tegenover een hondje dat op
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zijn achterpoten staat, de Ontvoering van Europa, een Phoenix en Zeus met
Ganymedes.
Wanneer dit plafond is beschilderd en door wie is onbekend, maar op grond van
stilistische kenmerken is het aannemelijk dat de schildering uit de eerste helft van
de zeventiende eeuw dateert. In 1612 krijgt het huis een nieuwe naam, ‘Het Compas’
en acht jaar later wordt hier een stokerij gevestigd. Op grond hiervan
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293 Muurschildering in Lage Gouwe 28 (1983).

wordt de schildering door sommigen in de jaren 1610-1620 gedateerd (Rijksdienst
voor de Monumentenzorg, correspondentiearchief), maar door anderen in 1630
(Breedveldt Boer, Plafonds, 46). De datering in 1630 heeft te maken met de
activiteiten van Anthoni Hendricks in Westhaven 65. De voorstellingen in Hoge
Gouwe 27-29 doen wat de vogelranken betreft wel denken aan zijn werk, maar niet
wat de ranken met bloem en de rolwerkcartouches met mythologische voorstellingen
betreft. Bij Hoge Gouwe 27-29 lijken de balkschilderingen van een andere hand te
zijn dan die op de vloerdelen.
In het huis Lage Gouwe 28 werd een fragment van een zeventiende-eeuwse
muurschildering aangetroffen dat deel moet hebben uitgemaakt van een in Nederland
vrij zeldzaam soort schildering. Het bevindt zich in de achterkamer van de eerste
verdieping en is ongeveer een vierkante meter groot. De ondergrond is blauwgroen
en direct op de pleisterlaag aangebracht. Daaroverheen slingeren vrij grove ranken
met bladeren die zijn verlevendigd met oranje en gele accenten. Tussen deze ranken
zweeft een gevleugelde figuur die in iedere hand een wapenschildje aan een lint
vasthoudt. Op deze schilden zijn letters IHS respectievelijk MAR geschilderd met
symbolen voor Christus en Maria. Over de voorstelling is verder niets bekend. Het
profiel van de sleutelstukken boven de schildering is zeventiende-eeuws. Na 1631
werd Lage Gouwe 28 veel hoger aangeslagen in het verpondingsregister, mogelijk
een aanwijzing dat toen een verbouwing had plaatsgevonden, waarvan de
schilderingen deel hebben uitgemaakt.
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Achttiende-eeuws stucwerk
De statige achttiende-eeuwse woonhuizen met hun vlakke gevels en hoge kroonlijsten
hebben vaak nog prachtige interieurs. In het midden is er de marmeren gang die het
binnenvallend licht reflecteert op het stucwerk van de wanden. Aan

294 Hoge Gouwe 27-29 (1985).

de gang ligt de trap, die in het hoge licht uit een koepel baadt en in niets meer herinnert
aan de vroegere spiltrapjes. Het trappenhuis is in de achttiende eeuw een huis op
zichzelf geworden met verschillende vluchten, bordessen en gebogen leuningen op
gesneden balusters.
Met het hogere schuifraam dat in de plaats was gekomen van het kruiskozijn
veranderde niet alleen het gevelbeeld, maar viel ook veel meer licht naar binnen. Uit
omschrijvingen als ‘groene kamer’ en ‘blauwe kamer’ komt naar voren dat iedere
ruimte een eigen karakter kreeg. Zo vermeldt de boedelinventaris uit 1723 van
Oosthaven 18 een goudleerkamer, een groene kamer, een wit behangen kamer en
een met rood en groen zeildoek behangen kamer. Wie tot de top van de elite behoorde,
kon het zich veroorloven om door een kunstenaar een samenhangend
inrichtingsontwerp voor zijn huis te laten maken, bijvoorbeeld in de trant van Daniel
Marot (Kleijn, Nederlandse bouwkunst, 1999, 110-114). In Gouda is zo'n dessinateur
aan het werk geweest in Westhaven 52. Burgemeester Willem van Strijen

Wim Denslagen, Gouda

367
huurde de Rotterdamse kunstenaarsfamilie Van Nijmegen in die complete

295 Oosthaven 56 (1962).

interieurs op bestelling leverde (Niemeijer, Van Nijmegen, 1969).
De vloerbalken verdwenen geleidelijk uit het zicht. Het vroeg-achttiende-eeuwse
plafond van Westhaven 42 werd door lijsten in velden ingedeeld. Deze lijsten waren
versierd met geometrische banden, schelpen, ramshoofden en rozetten. De vakken
werden gedecoreerd met bladranken, rozetten en - in het middelste veld - een
monogram. Na de jaren twintig werd stucwerk populair voor gangen, trappenhuizen
en plafonds. Een vroeg Gouds voorbeeld was te vinden in het Doelengebouw aan de
Lange Tiendeweg, waar Giovanni Baptista Luraghi in 1719 twee plafonds had
uitgevoerd (Breedveldt Boer, Plafonds, 1991. Fock, Werkelijkheid of schijn, 1998.
Freling, Stucwerk, 1993).
In 1731 kocht Melchior Sebastiaan van den Kerkhoven het huis De Roos,
Oosthaven 56, dat hij omstreeks 1740 liet moderniseren (dit jaartal bevindt zich op
de vergaarbak van de regenpijp). De ingang bevindt zich aan de zijkant van de vlakke,
drie vensters brede bakstenen lijstgevel. Om de asymmetrische plaatsing een beetje
te verdoezelen kreeg de middentravee extra aandacht. Hier wordt het middenvenster
benadrukt door de versieringen in Lodewijk-XIV-stijl daaromheen. De wijze waarop
de bouwmeester van Oosthaven 56 dit gangbare motief verder heeft uitgewerkt, is
opmerkelijk. Deze omlijsting wordt ondersteund door twee sierrijke consoles. Aan
weerszijden van het middenvenster staat een natuurstenen vaas op de plintlijst. Ook
de hiermee corresponderende natuurstenen velden in de bakstenen plint zijn met een
console extra gedecoreerd. Het zwevende middenstuk was vooral bekend in Rotterdam
en werd ook wel toegepast bij gewone gevels met een gelijkstraatse hoofdverdieping
(Meischke, Huizen, 1997, 126-127).
Binnen bevindt zich nog een marmeren middengang in de stijl van Lodewijk XIV.
Het gestucte plafond van de bijna 23 meter lange gang is door stuclijsten
onderverdeeld in velden waarin putti met attributen de vijf zintuigen verbeelden:
horen (uil, fluit), zien (spiegel), ruiken (roos), smaak (fruit) en gevoel (een papegaai
die in de arm pikt). In het midden houdt Prudentia ons de spiegel der voorzichtigheid
voor. Aan het einde van de gang prijkt het in stucwerk uitgewerkte familiewapen
boven de voormalige doorgang naar het achtererf (sinds 1986 vormt het achterhuis
een zelfstandige woning, Spieringstraat 18a). Daar waar aan de linkerkant
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van de gang openingen zijn in de vorm van een kamerdeur of trappenhuis, is in de
tegenoverstaande wand een blinde nis uitgespaard met corresponderende omlijsting.
In de voorkamer op de begane grond is het bovenste gedeelte van de schoorsteen
versierd met een stucpaneel van twee putti met boog en pijlenkoker. Om geen enkel
misverstand te laten bestaan over de voorstelling houdt een van de amoretten twee
harten in de hand. Daarboven slingeren takken met bladeren. In het centrale, verdiepte
middenveld van het stucplafond troont Flora in de wolkenhemel, in haar nabijheid
zweven enkele blazende wolken en een putto met bloemenmand. Opvallend is de
plastische kwaliteit van de voorstelling. Het vrij strakke lijstwerk is aan de korte
kanten verluchtigd door rocailles, geometrische patronen en fijn uitgewerkte
bloemenslingers. Opmerkelijk zijn de golvende rocailles op de vier hoeken van de
centrale voorstelling, zij zijn het enige asymmetrische element.
De achterkamer heeft een plafond met sober Lodewijk-XIV-lijstwerk en een
negentiende-eeuws middenstuk. In dit vertrek kan de lambrisering worden weggeklapt
om toegang te geven tot de kastenwand die in de muur was weggewerkt, waarvan
de servieskast fraai houtsnijwerk bevat. Bij het afhalen van het behang van de
kamerdeur kwamen handtekeningen van negentiende-eeuwse bouwvakkers te
voorschijn. Timmerman B. Blommendaal, ‘verwer’ T.J. Sparnooy en
‘zoomerbehanger’ D. van Straaten leverden in 1861 hun werk af.
Het trappenhuis achter de voorkamer heeft gesneden, opengewerkte balusters. De
bordestrap wordt van boven verlicht door vensters op de overgang naar het achterhuis
en op de grens met het buurhuis. De aangrenzende kamers van het achterhuis hebben
grote vensters waardoor het licht vanuit het trappenhuis naar binnen valt. Het
stucplafond is versierd met lijstwerk en in de vier hoeken zijn bloemenmanden te
zien, terwijl in het midden Prudentia - met spiegel en slang - maant om toch vooral
voorzichtig te zijn. De blauwe ondergrond is door de huidige bewoners aangebracht
om het stucwerk meer te laten spreken.
Boven de toegang tot de voorkamer op de verdieping is Diana - met half maantje
en pijlenbundel - in stucwerk voorgesteld en aan het andere uiteinde van de gang is
Apollo afgebeeld met lier en lauwerkrans. De voorkamer heeft een negentiendeeeuws
stucplafond dat op het midden na onversierd werd gelaten. Daar bevindt
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301 Westhaven 34 (De Nederlandsche Middenstandsbank) in 1962.

zich een grote cirkel die door stuclijsten en enkele kleinere cirkels is onderverdeeld.
De velden zijn deels gevuld met eenvoudiger, meer lineair uitgevoerd eikenloof en
rozetten. Naar het midden toe wordt de decoratie schaarser. De schoorsteen stamt
uit dezelfde periode. Mogelijk hing de modernisering van deze kamer samen met de
werkzaamheden waar de ‘gesigneerde deur’ aan refereerde. In een achterkamer is
het houten plafond met Lodewijk-XIV-lijstwerk onderverdeeld in twee - verder leeg
gelaten - velden (mededeling van W. van Alphen).
De bakstenen voorgevel van Hoge Gouw 79, het op de hoek van Aaltje Bakstraat
1-3 gelegen huis, is vier vensters breed en wordt bekroond door een indrukwekkende
kroonlijst op consoles. Op de hoeken, waar de kroonlijst is gekornist, hangen
lamberkijns. De huidige zijgevel is de scheidingsmuur geweest met het in het begin
van de twintigste eeuw afgebroken buurhuis. Die werd gesloopt in verband met de
verbreding van de Aaltje Bakstraat. Ook in dit huis bevinden zich resten van de
achttiende-eeuwse inrichting. In het middenveld van het gangplafond is een fors
vrouwspersoon afgebeeld met hoorn en tak. De brede perklijsten omsluiten ook de
twee hoekvelden. Daarin zijn enkele grote acanthusbladen en voluten toegepast. Het
plafond boven het trappenhuis is door brede lijsten sierlijk onderverdeeld in drie
velden. Zoals geliefd bij de Lodewijkstijlen zwenken deze banden en lijsten in en
uit. Ook hier zijn de populaire florale motieven toegepast. Het middenveld is verder
leeg. Het mooiste plafond, ook van omstreeks 1740, is dat van de linker voorkamer.
In het verdiept liggende middendeel kondigt Aurora de komst van de Dageraad aan.
Net als in de gang heeft het stucwerk ook hier krachtige contouren, waar laag reliëf
het meest gebruikelijke is. De godin zit op haar wagen die wordt voortgetrokken
door een gevleugeld paard en een gevleugeld rund. De wolkenhemel wordt ook nog
bevolkt door putti die de wind blazen of een regenbeker legen. Deze voorstelling
neemt een groot deel van het plafond in beslag. De vier hoeken zijn gevuld met
stuckoppen tegen de achtergrond van een gestileerde schelp en de onvermijdelijke
s-voluut met acanthusbladtakken (Freling, Stucwerk, 1993).
In 1753 werden twee huizen samengevoegd ter plaatse van Oosthaven 57 en in
1768 volgde een ingrijpende verbouwing, waarbij de huidige sobere baksteengevel

302 Het deurslot met het jaartal 1762 van Westhaven 12.
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verrees. De decoratie bleef beperkt tot de hardstenen plint met spiegels en de kroonlijst
waarin de consoles zijn gesneden in Lodewijk-XV-stijl. In de voorkamer van de
begane grond is het rococo stucplafond nog aanwezig. De profileringen en het
lijstwerk zijn opgehoogd met goud, waardoor de vormen enigszins worden
geaccentueerd. Bijzonder is de aankleding van de achterkamer op de verdieping.
Daar is het stucplafond uitgevoerd in de strakkere, meer klassieke overgangsstijl.
Verwijzingen naar de klassieke oudheid zijn duidelijk aanwezig in de
stucvoorstellingen van ruïnes in een wandnis en op de schouwboezem.
Ter plaatse van de zeventiende-eeuwse huizen De Brandemmer en Het Lam liet
B. de Moor in 1762 zijn nieuwe huis bouwen, Westhaven 34, met een luxueuze
natuurstenen gevel compleet met bijbehorende versieringen rond de ingang en aan
de kroonlijst in de Franse stijl van die tijd. Van de ongetwijfeld rijke inrichting zijn
de rococostucplafonds bewaard gebleven in de gang op de begane grond en in de
voorkamer op de verdieping. De voorstelling in het vertrek aan de Westhaven is
opgeluisterd met geometrische ornamenten en in het midden een godin met
schrijfbenodigdheden (ganzenveer, boek), een haan en een putto met halve maan.

303 De trap in Westhaven 12.

Aangenomen mag worden dat zij de Dageraad voorstelt, een van de meer populaire
allegorische voorstellingen.
Ook Westhaven 12 is tussen 1763 en 1768 tot stand gekomen door twee huizen
samen te trekken. Dat gebeurde in opdracht van de nieuwe eigenaar, de president
schepen Willem Dekker. De gevel heeft een classicistische middenrisaliet met een
door rococosierwerk omlijste toegangspartij en wordt afgesloten met een kroonlijst
op gesneden consoles. Alles in de stijl van Lodewijk XV. Opmerkelijk is dat de
vensters in de middenrisaliet iets naar achteren zijn gezet, zodat zij niet verspringen
ten opzichte van de andere lichtopeningen (Don, Kunstreisboek, 1985, 143). De hier
aanwezige dakvensters zijn in dit soort huizen minder gebruikelijk. Vrijwel alle
vertrekken van de begane grond zijn nog van stucwerk voorzien. De lange
gangwanden zijn onversierd gelaten maar hebben een zekere geleding door de nissen
en de deuren. De deur is omlijst en is aan de bovenzijde versierd met een grillige,
slagroomachtige lijst met kuif. Het gangplafond is door geprofileerde lijsten in
langwerpige velden verdeeld, waarbij de omlijsting van het middenveld zwiert en
zwenkt om de wolkjes en de vogel in de vlucht. Ook binnen de strakkere omlijsting
van de andere velden vliegen vogels. Het plafond van de voorkamer heeft een ruim
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305 Stucplafond in de gang van Oosthaven 18 (1968).

middenveld dat omlijst is door een speels golvende, vrij smalle rococo rand. In dit
middenveld zweven twee putti met boog, pijlenkoker en een brandende fakkel. De
bordestrap is uitgevoerd met opengewerkte, asymmetrisch gesneden balusters. In
het trappenhuis omsluiten sierlijsten velden die soms leeg blijven en soms een enkel
rococomotief omsluiten. De koof van het plafond heeft sierlijke stucslingers op de
vier hoeken en in het midden prijkt een vogel.
De bakstenen gevel van Oosthaven 18 lijkt veel op die van het bredere Hoge
Gouwe 79. In beide gevallen is sprake van schoon metselwerk, getoogde vensters
die naar boven toe steeds lager worden, en de versieringen blijven beperkt tot de
kroonlijst. Toch is er enig verschil, want in plaats van de sierlijke, grillige Lodewijk
XIV stijl is bij Oosthaven 18 gekozen voor de klassieke, strenger ogende afwisseling
van trigliefen en metopen. Het huis werd vermoedelijk kort na 1772 verbouwd door
de nieuwe eigenaar, stadssecretaris Hubert van Eyck. Ondanks de vele, vaak
ingrijpende verbouwingen die Oosthaven 18 later nog onderging (de huidige aanblik
met ouderwetse roedenverdeling is vooral bepaald door een restauratie uit de jaren
zestig van de twintigste eeuw), is in de gang nog een stucplafond aanwezig met een
brede omlijsting, waarin rechte stukken zijn afgewisseld met in- en uitzwenkende
banden. De daardoor omsloten velden zijn aan het begin, in het midden en aan het
einde rijker versierd met acanthusranken en schelpen. In het middenveld zijn
medaillons opgenomen met een portretkop en een putto die een vogel vangt.

Westhaven 29: De Moriaan

Wim Denslagen, Gouda

Een karakteristiek voorbeeld van een zeventiende-eeuws woonwinkelhuis is
Westhaven 29, tegenwoordig bekend als pijpen- en aardewerkmuseum De Moriaan.
Het huis wordt voor het eerst vermeld in 1513, toen Huych Gijsbrechtszoon een deel
van zijn huis verkocht. In 1566 woonde en werkte bakker Dirk Heyndrixszoon Vos
hier. De gegevens uit deze periode komen vooral uit de nagelaten papieren van de
brouwerij genaamd Het Gebroken Anker. Deze brouwerij lag aan de andere kant van
de voormalige steeg, die overigens nog steeds schuil gaat achter het deurtje links van
De Moriaan. Het gebruik van deze steeg is een bron van ruzie geweest tussen de vele
gebruikers, zoals de brouwer, de bakker en de vlaskoper, die een hekelhuisje achter
zijn huis aan de Westhaven had. Aan de achterzijde van het erf van De Moriaan, aan
de zijl langs de Peperstraat lag een huis dat in 1573 werd bewoond door burgemeester
Jan Gerritszoon Loo. De situatie is typerend voor de complexe bebouwing van de
erven aan de Westhaven. In 1605 kwam bakkerij De Twaelff Halff Maenen in handen
van kruidenier Gerrit Dirxzoon van Bornehofstede. Deze leverde de meest
uiteenlopende artikelen; niet alleen kruiden en specerijen, maar ook verfstoffen,
medicijnen en levensmiddelen. De winkel stond op een gunstige plaats in de stad,
want in de Haven ervoor lagen schepen te wachten tot ze geladen, gelost of geschut
werden, zodat de bootsgasten inkopen konden doen. De zaken van Gerrit Dirxzoons
gingen dan ook voor de wind en hij
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loste de schulden af die nog rustten op het huis ‘waer [inmiddels] de Goecoop
uithangt’. In 1617 noteerden de Goudse schepenen dat ‘de gevels van Gerrit Dirxz
van Borre en Hillebrant Pietersz Heerenbras aaneensluiten’. Kennelijk had Van Borre
zijn huis verbouwd en ook een nieuwe voorgevel laten optrekken, die er

307 Perceelindeling in het laatste kwart van de zestiende eeuw ter plaatse van Westhaven 29 (Van
Reedt Dortland, Geschiedenis, 1920).
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nu nog staat, zij het in gewijzigde vorm (Van Reedt Dortland, Geschiedenis, 1920.
Mark, Bewoners Moriaan, 1984. Mark, Geboorte museum, 1987).
De bakstenen gevel van De Moriaan, destijds dus ‘De Goekoop’ geheten, rust op
een hoge houten pui, waardoor de winkel veel daglicht krijgt. De gevel, die op vlucht
is gebouwd en ongeveer 75 centimeter naar voren helt, vertoont de kenmerken van
de Hollandse renaissance met de afwisseling van baksteen en natuurstenen banden,
blokken en kopjes in de ontlastingsbogen boven de vensters. Ook in de tweede helft
van de zeventiende eeuw was hier nog een kruidenierswinkel, waarvan Bartolomeus
Verrijs in 1662 eigenaar werd. Hij liet in het hoge winkelvoorhuis een houten
binnenpui met vier vensters tussen vijf Corinthische pilasters aanbrengen, waardoor
het daglicht in de binnenkamer of haard kon toetreden. Aan de linkerzijde bevindt
zich een poortdoorgang naar achteren. De zwikken van deze poort zijn versierd met
gesneden ranken en loofwerk. Het bovenstuk van de binnenpui is onderverdeeld in
drie velden met lofwerk van maretakken, eikenloof en bloemfestoenen. De velden
zijn van elkaar gescheiden door een guirlande. Al het houtwerk is gemarmerd, waarbij
de suggestie van natuursteen zover is doorgevoerd dat boven de poort ook een
sluitsteen met kopje is gesneden. Ook in de achterkamer of zaal bleef fijn houtsnijwerk
bewaard. Daar zijn de twee deuren omlijst door pilasters met hoofdgestel volgens
de Corinthische orde en het doorlopende fries van de schouw is versierd met ajour
gesneden loofwerk. Ongetwijfeld dankzij dit
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308 Langsdoorsnede van Westhaven 29 (Lunsingh Scheurleer, De Moriaan, 1954, 180).

soort verfraaiingen bleek het huis fors in waarde gestegen toen de kinderen van
Verrijs het huis 1696 verkochten. Verrijs was niet alleen winkelier, hij begon ook
een suikerraffinaderij aan de Westhaven, in navolging van verschillende andere
ondernemers aan het einde van de zeventiende eeuw. In de achttiende eeuw werden
de handelsartikelen belangrijk die nog steeds op de gevel staan vermeld: TabakSnuif, Koffy en Thee.
Ary Negenduyzend, ‘koopman in tabak’, verkocht De Goekoop in 1765 aan Quirijn
Carlier. Uit deze tijd dateren de tabaksklosjes aan de pui: spoeltjes waar de
tabaksbladeren omheen werden gedraaid waarna ze werden fijngesneden. Ook het
houten gevelbord van De Moriaan die een pijp rookt - waaraan het huis zijn huidige
naam ontleent - gaat terug tot de achttiende eeuw. Wanneer Carlier in 1798 overlijdt,
wordt een inventaris opgemaakt ‘van den gemeenen boedel en goederen’. Notaris
Cornelis van Alphen loopt door alle vertrekken, snuffelt in de kasten en noteert
nauwgezet alle aanwezige bezittingen, tot en met ‘een varken’ op de binnenplaats.
Behalve veel kleding, linnen- en beddengoed, servies en een opmerkelijk groot aantal
schilderijen, worden ook de ‘koopmanschappen’ geïnventariseerd, waarbij de schulden
- zelfs die ‘op een leijde geschreeven’ - niet worden vergeten. Tot de inventaris
behoren veel verschillende soorten tabak in vaten en rollen, reeds gekorven tabak,
klaargemaakte bladen om te kerven, snuiftabak, thee, koffiebonen, cichorei en
Zeeuwse chocolade van verschillende kwaliteit (Inventaris Quirijn Carlier, 1798).
In 1920 kocht de gemeente Gouda De Moriaan met financiële steun van
verschillende instellingen en particulieren. De oorspronkelijke trapgevel is op dat
moment allang vervangen door een eenvoudige kroonlijst. De natuurstenen
afdekplaten onder de voluten zijn waarschijnlijk nog de aanzetten van de
oorspronkelijke geveltop. De oorspronkelijke zeventiende-eeuwse eikenhouten pui
bestaat dan nog, maar de ramen daarin dateren uit de negentiende eeuw. De vijf
bovenramen zijn gescheiden door stijlen die typisch renaissancistisch zijn
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vormgegeven als taps toelopende pilastertjes met een Ionisch kapiteel. Ook de ramen
op de hoofdverdieping stammen uit recenter tijd. Bij de latere verlenging werden de
onderdorpels verlaagd. Hierbij sneuvelde een groot deel van het oorspronkelijke
fries, alleen de twee gebeeldhouwde maskers op de hoeken bleven ongemoeid. Deze
maskers waren oorspronkelijk kleurig afgewerkt: de achtergrond boven het haar had
een gouden glans, de wangen waren roze, de lippen rood en de halsdoeken groen.
De nog aanwezige natuurstenen hoekstukjes van de puibalk doen vermoeden dat pui
en fries oorspronkelijk rijker waren bewerkt.
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309 De winkel van De Moriaan.

Na de eerste gevelrestauratie werd de gemeente in 1926 op de vingers getikt. De
architect had bij de vernieuwing van de kozijnen geen rekening gehouden met de
tekeningen die het Rijksbureau voor de Monumentenzorg had geleverd, ‘zoodat’,
aldus de conclusie van dit bureau, ‘de geheele restauratie een mislukking is. De gevel
was vóór de restauratie beter dan thans. De kosten eraan besteed zijn weggegooid
geld’. De fouten werd bij de grote restauratie van 1957 hersteld. De kruisvensters
kregen de juiste afmetingen en de houten pui werd voorzien van nieuwe ramen op
basis van twee oorspronkelijke ramen die waren teruggevonden op de verdieping en
van sporen van de glas-in-loodvulling aan de binnenzijde van de winkelpui. Het
baksteenfries werd aangevuld met een gevelsteen uit het depot van het stedelijk
museum die in 1847 was geschonken door de toenmalige eigenaar van Westhaven
29, de firma Lunenborg. Uit de beschrijving van dit winkelinterieur is bekend dat de
steen oorspronkelijk ook werd gesierd door het jaartal 1617 en de reclamekreet:
‘Loop, loop, dit is in de Goecoop’ (De Telegraaf van 7 augustus 1941).
In De Moriaan bevindt zich een deel van de collectie van het Museum van
Oudheden en het voorhuis is als winkel in gebruik. Hierin is een klein vertrek
afgeschoten dat als bergruimte dienst doet maar oorspronkelijk kantoor was - notaris
Van Alphen heeft het nog over ‘comptoir’. Achter de houten binnenpui begint het
woongedeelte. Het eerste, kleine vertrek aan de gang is de ‘alcoofkamer’. Deze
binnenkamer - of ‘haard’ zoals de notaris noteert - ontvangt licht door de glazen
binnenpui. Dit verwarmbare vertrek bevat behalve de stookplaats ook een bedstede,
twee kasten en een doorgang naar de ruime kamer daarachter. Verder neemt de
wenteltrap wat ruimte van het vertrek af. De ‘zaal’ hiernaast stond aan het einde van
de achttiende eeuw bekend als ‘middelkamer’. Daarachter bevinden zich dan
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nog een keuken en de tuinkamer. Op de verdieping zijn vier kamers, onder andere
voor de dienstboden, een werkplaats en een bergruimte. De zolder werd alleen gebruikt
voor opslag. Onder het achterstuk van het huis bevindt zich nog een voorraadkelder
(Lunsingh Scheurleer, De Moriaan, 1954).
In verband met de inrichting van dit huis als museum werd advies gevraagd aan
onder anderen C. de Jonge, conservatrice van het Centraal Museum in Utrecht. De
Jonge stelde in 1927 voor om het interieur van de winkel in zijn zeventiende-eeuwse
toestand te herstellen. In haar beeld van het oorspronkelijke interieur hoorden
ongeverfde eikenhouten balken, maar geen ‘comptoir’, en ‘de ontsierende lichtgroene
verf’ van de binnenpui moest ook worden vervangen door ‘een donkergroen of
groenblauwe kleur met bescheiden versiering van verguld.’ Wat de inrichting betreft,
suggereerde zij om de winkelinventaris aan te vullen met de ‘merkwaardigste
voorbeelden van de Goudse pijpenindustrie’. De Commissie van Toezicht Stedelijke
Musea nam in haar rapport uit 1929 veel van deze voorstellen over, waaronder de
suggestie om het achterhuis te slopen, ‘omdat zij licht en vooral uitzicht benemen’.
De sloop van dit gedeelte werd later betreurd door de eerste conservator, Bart Helbers,
die voorstelde om met gebruikmaking van een Lodewijk-XVI-pui en andere
bouwfragmenten uit de museumcollectie een nieuw achterhuis op te trekken. Daarmee
zou De Moriaan de ‘historisch noodzakelijke afsluiting van de achterbouw’
terugkrijgen, werd de tentoonstellingsruimte uitgebreid en ontstond weer een
binnenplaatsje ‘dat aan een antiek huis charme verleent’.
In 1930 stelde de gemeenteraad geld beschikbaar om de winkel en achterkamer
in orde te brengen. De plafondbalken (balkenzoldering) werden - toch - groen
geschilderd en de marmeren vloer, die nog onder de plankenvloer lag, werd hersteld.
Het achterhuis met keuken en tuinkamer werd gesloopt en de binnenhaard werd
gereconstrueerd. Helbers brak de negentiende-eeuwse schoorsteen af en plaatste
weer een schouw op basis van sporen van de zeventiende-eeuwse stookplaats en
haardplaat. Vervolgens werd de schouw uit het voormalige Heilige Geesthuis, die
in het museumdepot stond, hier geplaatst. De kasten en bedstede zijn later verwijderd
(Helbers, Inrichting Moriaan, 1938. Stadsarchief: stedelijke musea, 18 en 19, archief
Openbare Werken, 6-3, 8).

Westhaven 52: Huis Van Strijen
De Goudse historicus J.E.J. Geselschap had gelijk toen hij het huis Westhaven 52
‘het indrukwekkendste huis van Gouda’ noemde (Geselschap, Huizen, 1997, 178).
Dit vijf traveeën brede huis is het achttiende-eeuwse regentenhuis par excellence.
Ter plaatse van Westhaven 52 stonden oorspronkelijk drie middeleeuwse huizen,
waarvan twee in 1667 waren samengevoegd. Het imposante woonhuis van regent
en burgemeester Willem van Strijen werd in 1728 gebouwd op de fundamenten van
De Twee Hardebollen, De Bijl en Het Wapen van Zeeland. Van deze drie
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310 Westhaven 52 in 1910 (foto van G. de Hoog).
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311 Plattegronden van Westhaven 52 in 1952 (Herstel, Patriciërswoning, 1990, 35 en 37).

onderverdieping
1 kleine provisiekamer
2 keuken met bedsteden
3 bijkeuken met aanrecht
4 niet overwelfde ruimte
5 ruimte met kruisgewelf
6 ruimte met tongewelf en waterput
begane grond
1 slaapsalet met alkoof
2 tuinkamer
3 grote zaal
4 linker salet
5 vestibule
6 rechter salet
7 trappenhuis
8 schoolgebouw
eerste verdieping
1 klein slaapvertrek
2 klein slaapvertrek
3 slaapkamer
4 slaapkamer
5 kabinet of comptoir
6 slaapvertrek
7 trappenhuis

huizen bleven de kelders bewaard met onder meer een middeleeuws tongewelf en
een kruisgewelf. De zandstenen voorgevel is geleed door vier pilasters van de
kolossale orde met Corinthische kapitelen en twee hoeklisenen. De middenpartij is
licht risalerend en boven de kroonlijst bevindt zich een mezzanino en een forse attiek
waarop enkele siervazen staan. In het midden van de attiek bevindt zich een tegenwoordig leeg - wapenschild. De middenpartij is zoals gebruikelijk bij de
Lodewijkstijlen versierd met beeldhouwwerk. Ook aan de achterzijde, de kant van
de Peperstraat, maakt het huis een imposante indruk. De twee uitstekende zijvleugels
doen denken aan de opzet van Franse hôtels. De middenpartij van de achtergevel
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springt enigszins naar voren en wordt verder geaccentueerd door lijstwerk rond de
toegang en het eerste verdiepingsvenster. De sobere achtergevel is afgesloten door
een kroonlijst op consoles.
Dit huis was, zoals vermeld, de voorname residentie van Willem van Strijen
(1687-1765). Bij de belastingheffing van 1742 was hij de vermogendste inwoner van
Gouda. De huurwaarde van Westhaven 52 werd toen geschat op vierhonderd gulden,
zijn huishouden telde vijf dienstboden en Van Strijen had een rijtuig en twee paarden.
Hij kocht in 1718 niet alleen de drie huizen, maar ook verschillende onderdelen van
de inventaris, zoals goudleer en een schoorsteenstuk.
Het in 1728 gebouwde huis werd later bewoond door de Goudse geschiedschrijver
Cornelis Johan de Lange van Wijngaerden en aan het einde van de negentiende eeuw
werd er het stedelijk gymnasium gevestigd, waarvoor het ingrijpend moest worden
verbouwd. Zo werd het koetshuis vervangen door een conciërgewoning en werd in
de tuin een klaslokaal gebouwd. In 1952 kwam het huis in bezit van de Kamer van
Koophandel en Fabrieken. Een nieuwe verbouwing volgde, maar die stond onder
toezicht van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg. Desondanks is er toen veel
schade aan de historische inrichting toegebracht (Dolder, De Haven, 1991, 40). In
haar studie over dit huis, schreef L.K. Herstel-de Koekoek: ‘Wat precies de rol is
geweest van monumentenzorg is onduidelijk. Feit is, dat oogluikend werd toegestaan
dat het prachtige 18de-eeuwse woonhuis toch in haar historische waarde werd
aangetast.’ (Herstel, Patriciërswoning, 1990, 102). De Kamer van Koophandel, liet
de verbouwing uitvoeren door de Goudse architect G. Schravesande. Zijn voorstellen
waren zo ingrijpend, dat de Rijksdienst voor de Monumentenzorg nader overleg
eiste. In opdracht van deze dienst stelde C.A. Baart de la Faille vervolgens een
uitgebreide ‘Staat van wensen en eisen’ op, waaraan de architect zich zou moeten
houden. De dienst delfde het onderspit, want de Kamer van Koophandel had de hulp
ingeroepen van de directeur-generaal van de middenstand van het ministerie van
Economische Zaken, die aan het ministerie van Onderwijs, Kunsten & Wetenschappen
liet weten dat ‘de gelden van handel en industrie’ niet bestemd waren voor de
restauratie van monumenten. De directeur van de Rijksdienst voor de
Monumentenzorg, E.O.M. van Nispen tot Sevenaer, constateerde later teleurgesteld:
‘Het valt te betreuren, dat de restauratie van het pand Westhaven 52 van den beginne
af niet is geschied in overleg met de Monumentenzorg; het Goudsche huis had niet
onder behoeven te doen voor dat op het Rapenburg nr 8 te Leiden’ (Rijksdienst voor
de Monumentenzorg, correspondentiearchief).
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Na het vertrek van de Kamer van Koophandel in 1989 kreeg het Huis Van Strijen in
twee fasen weer een belangrijk deel van zijn achttiende-eeuwse inrichting terug. Bij
de laatste restauratie in 1996 voor Van Lanschot Bankiers kreeg het interieur een
nieuwe kleurstelling in heldere, lichte kleuren: de deuren okergeel, de lambrisering
grijsgroen en de wandbespanning lichtgroen.
De plattegrond van dit huis is, in afwijking van de classicistische canon, niet
symmetrisch, maar dat is te verklaren uit het hergebruik van de fundering en de
kelders van de drie gesloopte huizen. De kelder en de zolder waren bestemd voor
opslag, huishoudelijke werkzaamheden en de dienstboden. In de kelder zijn de
waterput en de gele en groene plavuizen nog aanwezig. Op zolder bleven twee
bedsteden en de rode plavuizenvloer bewaard. Op de eerste etage lagen de vertrekken
van de familie. Behalve slaapkamers was hier ook het ‘comptoir’ of kantoortje te
vinden, met uitzicht op de Haven. De hoofdverdieping bevat de mooiste kamers,
want daar kwamen de gasten. Via een lage stoep betreedt de bezoeker het domein
van de familie Van Strijen. De marmeren vloerplaten van de vestibule zijn uitgevoerd
à livre ouvert, zodat de patronen worden gespiegeld. Zowel de wanden als het plafond
van de gang zijn versierd met stucwerk, waarin geliefde motieven en patronen van
de Lodewijkstijlen - zoals lofwerk, acanthusbladeren, c-krullen, ruiten en medaillons
- te zien zijn. De rechter deur aan het einde van de gang leidt naar het centrale
trappenhuis. De linker deur heeft geen enkele functie, is er alleen voor de symmetrie.
De wanden van het trappenhuis zijn versierd met gelijksoortig stucwerk. Net als in
de vestibule, zijn de verdiepte muurvlakken omgeven door lijsten die aan de
bovenzijde zijn ingezwenkt en daar bevinden zich ook de rocaille en andere
versieringen.
De monumentale bordestrap met gesneden balusters en lambrisering ontvangt licht
uit een achtzijdige lantaarn, die op de hoeken is ondersteund door hermen die de vier
werelddelen voorstellen: Amerika, Azië, Europa en Afrika. Aan de twee korte kanten
zijn borstbeelden aangebracht van een Romeinse keizer, omlijst door lofwerk en
consoles (Herstel, Patriciërswoning, 1990, 43-44). Een dergelijke lichtkoepel boven
het trappenhuis is uniek voor Gouda (Freling, Stucwerk, 1993, 286).
De gang en het aangrenzende trappenhuis geven toegang tot de representatieve
vertrekken. Aan de voorkant bevinden zich twee ‘saletten’, kamers waarin gasten
werden ontvangen en waarvan de inrichting als een samenhangend geheel was
ontworpen. Op de eikenhouten vloer lag een tapijt, een combinatie die in veel rijke
huizen gebruikelijk was. (Fock, Werkelijkheid of schijn, 1998, 193-209) Beide
vertrekken hadden een lage lambrisering, maar het lijstwerk ervan verschilde:
rechthoekig en met s-voluten in de linker kamer, terwijl in het rechter salet ook ronde
vormen zijn gebruikt. De wanden boven de betimmering zijn bespannen met
textielbehang. De plafonds in beide saletten werden ontworpen door Dionijs van
Nijmegen en zijn opgebouwd uit een middendeel omgeven door kleinere
voorstellingen (Niemeijer, Van Nijmegen, 1969). In het linker salet is het publieke
leven van Van Strijen uitgebeeld in de vorm van een wijs regerende en daardoor
voorspoed brengende overheid: tegen de achtergrond van een wolkenhemel - de
geliefde, eindeloze ruimten suggererende achtergrond van plafondstukken - is de
overheid gepersonifieerd door een groen geklede dame met een olijftak in de ene en
een juk in de andere hand (vrede vraagt immers om beteugeling), terwijl een engel
haar hulde brengt en Faam haar begeleidt met lauwerkrans en brandende fakkel.
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Deze voorstelling is omgeven door zes grisailles. In de hoeken, aan weerszijden van
de schoorsteen, worden Trouw en Voorzichtigheid gesymboliseerd door putti, de
een met sleutels, ring en een hond en de ander met een spiegel en een schaal bloemen.
In de andere twee hoeken zijn de Liefde en de Vrede uitgebeeld: een putto met hart
en toorts, en een putto met olijftak en trompet. De twee tussenstukken zijn
gereserveerd voor een vrouwenmasker en een mannenmasker omgeven door wapens.
Het Rijksmuseum in Amsterdam bezit een ontwerp van dit plafond dat in compositie
en stucomlijsting enigszins afwijkt van het uitgevoerde werk. Op het schoorsteenstuk
is de Naastenliefde, een vrouw die een kind de borst geeft, afgebeeld en op een lint
staat: ‘Est charitas perfectus amor, perfectaque virtus/Quo sine perfectu[ni]nit reperive
potes’. Het bovendeurstuk aan de andere kant van de kamer toont Vrouwe Justitia
met zwaard en weegschaal. Deze grisaille is voorzien van de tekst: ‘Justitia est semper
ius dare cuique suum’.
De decoratie in het rechter salet staat in het teken van de rijkdom van de natuur.
In het middendeel schilderde Dionijs van Nijmegen weer een wolkenhemel met
daarin de godin Flora en haar helpsters. Om deze voorstelling zijn vier grisailles
aangebracht waarin putti met de symbolen van de vier elementen. Zowel de twee
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312 Turfmarkt 142 (Het Admiraalshuis) rond 1900.

313 Turfmarkt 142 in 1974.

bovendeurstukken als het schoorsteenstuk borduren verder op de rijkdom van de
natuur door de afgebeelde vrouwen te omringen met vruchten, bloemen, een
lauwerkrans en een papegaai.
Aan deze kamer grenst de grote zaal, die oorspronkelijk werd gebruikt voor
ontvangsten en diners. Het grote plafondstuk in het midden symboliseert het
samengaan van Recht en Vrede. De drie bovendeurstukken sluiten hierbij aan met
de uitbeelding in grisaille van de Vrijheid, de Overvloed en de Gematigdheid. De
linkerwand van de grote zaal, met monumentale schouw, werd bij de verbouwing
tot Kamer van Koophandel verwijderd. Het grote plafondstuk, dat door de Kamer
van Koophandel werd verplaatst naar de zaal op de eerste verdieping, is bij de
restauratie van 1996 weer op zijn oorspronkelijk plaats teruggebracht. De voorstelling
werd daarbij een halve slag gedraaid, zodat zij goed zichtbaar is voor de wachtende
bezoekers aan de andere kant van de balie (Herstel, Patriciërswoning, 1990. De Jong,
Goed Fatsoen, 1985. Koekoek, Schatkist, 1997).
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Turfmarkt 142: Het Admiraalshuis
In 1757, goed dertig jaar na de bouw van het imposante stadspaleis Westhaven 52,
verrees aan de Turfmarkt een woonhuis dat weliswaar smaller was maar in pracht
en praal kon wedijveren met het huis van de magistraat Van Strijen. De nieuwe
eigenaar Roemer Vlacq (1712-1774) - die om de hoek aan de Lage Gouwe woonde
- vergaarde als kapitein op een oorlogsschip van de Amsterdamse Admiraliteit
voldoende kapitaal om het voormalige woonhuis van burgemeester Govert Suys te
kopen en verbouwen. De vice-admiraal behoorde met een geschat vermogen van
ongeveer tweehonderdduizend gulden tot de financële elite van Gouda, maar Vlacq
had ook uitstekende contacten buiten Gouda en wel met het stadhouderlijk hof. Van
stadhouder Willem V kreeg hij een degen met gouden handvat als dank voor bewezen
diensten. Vlacq was een man van zijn tijd en daarom belegde hij zijn geld vooral in
obligaties. Hij participeerde ook in de drooglegging van de Hazerswoude Polder en
experimenteerde op het gebied van de landbouw. In de Hazerswoudse Polder liet hij
ook een boerderij annex buitenhuis bouwen en fokte daar paarden met de hengsten
die hij kreeg van de keizer van Marokko (Jong, Goed fatsoen, 1985, 120).
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314 Plattegrond van de begane grond van Turfmarkt 142 (opmeting van J.M. Kooijman).

315 Langsdoorsnede van Turfmarkt 142 (opmeting van J.M. Kooijman).

De eerste bebouwing van dit deel van de Turfmarkt gaat terug tot de veertiende
eeuw. De structuur van het Admiraalshuis is bepaald door de opsplitsing van het
naastliggend perceel in 1622 (Kooijman, Ruimtelijke ontwikkeling, 1999). In 1630
kocht de weduwe van Hendrik Cornelisz van Hensbeek het huis en werd ook het
terrein met het achterhuisje achter Turfmarkt 140 bij het perceel getrokken. Hun
dochter Christina herbouwde het huis in 1652 tot het nu nog herkenbare hoge, maar
smalle voorhuis met een drie meter breder achterhuis daarachter. Nadat het in bezit
was gekomen van burgemeester Govert Suys, werd het zeer rijk ingericht en in deze
toestand werd het - mèt onder andere het goudleer - na zijn overlijden in 1757 geveild.
De nieuwe eigenaar, Roemer Vlacq, liet het meteen verbouwen, waarbij de
bouwkundige structuur intact bleef, maar werd weggewerkt achter stucwerk en
betimmeringen. Een vergelijking van de boedelinventarissen van Suys en Vlacq leert
dat alle Lodewijk-XIV-onderdelen werden vervangen door een aankleding in een
voor Gouda zeldzaam rijke rococostijl. De grootste ingrepen vormden de bouw van
een dubbel trappenhuis, dat de aan voor- en achterzijde verschillende niveaus verbindt,
en de bouw van de nieuwe, rijk gedecoreerde gevel. Ook de kamerinrichting ging
met de mode mee: het goudleer werd vervangen door een blauwe betimmering en
wat de meubels betreft, kreeg mahonie de voorkeur boven notenhout (Kooijman,
Belastingbetaler, 1999).
In de middentravee van de nieuwe natuurstenen gevel prijkt het bouwjaar (1757)
in de sierlijke krullen die zo karakteristiek zijn voor het rococo-snijwerk en in het
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smeedwerk van de vensterhekjes zijn de initialen verwerkt van de bouwheer. In het
classicisme heeft een symmetrische indeling van de gevel de voorkeur, maar die zou
geleid hebben tot een onpraktische indeling van de vertrekken in het voorhuis en
daarom werd de ingang aan de zijkant geplaatst en in de gevelversiering de
middentravee benadrukt. Alleen daar is de sokkel rijker bewerkt, het venster omlijst
met rijk Lodewijk-XV-snijwerk, het hoofdgestel doorgetrokken en is de top van de
attiek voorzien van decoratief snijwerk. Het snijwerk in het fries van het
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316 Stucwerk in de gang van Turfmarkt 142 (1973).

entablement verwijst naar het beroep van de bouwheer, want men ziet er wapens,
vaandels, verrekijker, globe en een palmtak.
In schril contrast met het heldhaftige beroep van de eigenaar, was het huis gebouwd
in de fragiele, enigszins wulpse of althans kokette rococostijl. De gang en het
trappenhuis zijn delicate ruimtes met uiterst fijn stucwerk in dunne sierlijke perklijsten
rond velden die soms grotendeels leeg blijven, maar hier en daar ook zijn versierd
met vogels, voluten, rocaille en acanthusbladeren. Ook in het houtsnijwerk van
deuren, lambriseringen en de trap komen deze vormen terug. Het plafond van het
trappenhuis heeft als blikvanger een adelaar met gespreide vleugels en bliksemschicht
- symbool van Jupiter - temidden van sierlijk lijstwerk.
Na Vlacqs overlijden werd een inventaris van zijn bezittingen opgemaakt en de
‘extra fraaije en zindelijke inboedel’ geveild (Catalogus Roemer Vlacq 1775). Uit
deze beschrijving en de opbengst van bijna 18.000 gulden wordt duidelijk dat zijn
huis zeer rijk was ingericht. Veel dure meubels, porselein, glaswerk, linnengoed,
zilverwerk, zeemansspullen, wapens, prenten, schilderijen en een grote wijnvoorraad.
Onder de meer dan zeventig schilderijen bevonden zich werken van K. du Jardin en
A. van Ostade, en een aantal portretten door P. Houbraken van hoge marineofficieren
zoals Michiel Adriaenszoon de Ruyter, Cornelis Tromp en Maarten Harpertszoon
Tromp. Wie aan de hand van de inventaris van notaris Willem van der Wagt door
het huis gaat, komt eerst in de lange, naar het achtererf lopende gang, waaraan de
voorkamer ligt. Achter deze kamer ligt het trappenhuis en daarachter komen de
Chinese kamer of groene kamer, een binnenplaatsje en een blauwe kamer. In deze
benaming manifesteert zich de mode om vetrekken elk
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een geheel eigen karakter te geven. Tussen de blauwe kamer en de tuinkamer of zaal
is een alkoofkamertje met toegang tot de wijnkelder ter plaatse van het in 1630
aangekochte achterhuisje van Turfmarkt 140. Een deur aan het einde van de gang
leidt naar de tuin waarin tegen de erfgrens - gevormd door een zijl - een tuinhuis
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staat. Van der Wagt lokaliseert hier een ‘zaaltje’, een keuken en twee kamers op de
verdieping. Daarna beschrijft hij de bovenverdiepingen van het hoofdhuis. Aan de
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voorzijde bevindt zich de ‘voorboven kamer’, waarin onder andere een ledikant,
bedspullen, stoelen, een speeltafel, ‘comptoir cabinet’ en serviesgoed. Ook worden
drie linnen glasgordijnen genoteerd. Aan de andere kant van het trappenhuis is ‘de
zaal boven de Chineese kamer’ met ledikant en daarboven is nog een lage bovenkamer
met bedstede. De zolder is verdeeld in verschillende opslagruimtes. Ten slotte maakt
Van der Wagt nog melding van een kantoor boven de keuken in het zijhuis, een rijk
ingerichte kamer en twee kleinere slaapkamers op de verdieping van het achterhuis
(boven tuinhuis en alkoof) en enkele kleine vertrekken, zoals een provisiekamertje,
een linnenkamertje en een vliering.
De toegang tot de keuken en het achterterrein is lange tijd problematisch geweest.
In de tijd van Suys werden de vaten bier in een betegelde ruimte onder de - toen nog
smalle - trap geplaatst. Nog niet zo lang geleden bleek dat onder de plavuizen nog
een honderdtal geglazuurde haardstenen lagen, die bij de verbouwing en
modernisering in 1652 overbodig waren geworden daarna zijn gebruikt om het vocht
te weren. Vlacq loste het probleem op door twee huisjes aan de Lage Gouwe te kopen
en die als opslagruimte te gebruiken. Op het achterterrein tussen deze huisjes en het
achterhuis werd een nieuwe keuken gebouwd. In de Franse Tijd werd het huis naast
Turfmarkt 142 afgebroken en kon een aparte poort aan de voorzijde worden gemaakt.
Aan de Turfmarkt werd in 1823 een brandspuitenhuisje gebouwd met daarachter een
zijhuis met een nieuwe keuken en met dienstvertrekken daarboven. De turfzolder met ingenieuze toegang vanuit de poort - heeft nog steeds een stortkoker en luik voor
transport van turf naar de keuken of andere vertrekken. In het begin van de twintigste
eeuw werd het brandspuitenhuis afgebroken. In 1979 werd een deel van dat perceeltje
als opslag bij Turfmarkt 142 getrokken.
Het Admiraalshuis is tamelijk ongeschonden gebleven. In 1925 werden het huis,
de wandschilderingen en de trap met lambriseringen en deuren afzonderlijk geveild.
Het demonteren van de trap en het vervangen door een eenvoudiger exemplaar bleek
echter zo problematisch dat de verkoop niet is doorgegaan. Het huis werd daarna
aangekocht door de Nederlands Hervormde Vereniging Calvijn, die het achterhuis
op twee wanden na sloopte om er een kerklokaal van te maken. Het tuinhuis werd
verhuurd aan een pottenbakker. Foto's uit 1925 geven nog een indruk van de
bovenkamer in het achterhuis en van de behangselschilderingen en schoorsteenmantel
in de zijkamer. In 1946 werd het plafondstuk van de zijkamer naar het museum Het
Catharina Gasthuis overgebracht, waar het tegenwoordig in de achttiende-eeuwse
stijlkamer hangt. De wolkenhemel met kleurrijke figuren wordt toegeschreven aan
W. Fortuyn Varseveld.
De kleine voorkamer op de begane grond bezit nog wel de oorspronkelijke
eikenhouten lambrisering, de wandpilasters en het rococolijstwerk van het plafond.
Beschadigd snijwerk en de satijnhouten beschildering van het eikenhout werden
hersteld en aangevuld. De schoorsteenmantel en bijbehorend schilderstuk van de
groene kamer werden teruggekocht van een restaurant in Amsterdam. In de voorkamer
boven is de plafondschildering bewaard gebleven, maar nog niet gerestaureerd. De
houten delen vormen een brede rand waarop een sierlijk golvende lijn vier rocailles
met elkaar verbindt. De ruimtelijke illusie wordt tot grote hoogte opgevoerd door de
geschilderde balustrade waarop een putto zit en siervazen zijn te zien. Daarboven
zweven mythische figuren in de wolkenhemel. (Geselschap, Vlack, 1970. Geselschap,
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Admiraal, 1972. Kooijman, Ruimtelijke ontwikkeling, 1999, 50-51. Mededelingen
van J.M. Kooijman).
Jos Smit
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Deel 3
Negentiende en twintigste eeuw
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De modernisering van Gouda
Bestuurlijke verhoudingen
Met het Haags Verdrag van 1795 werd de Republiek der Verenigde Nederlanden
vervangen door de Bataafse Republiek, waarbij overal de wet werd verzet. De nieuwe
municipaliteit van Gouda zag een onoverkomelijke tegenstrijdigheid in de
gelijkheidsidealen van de Verlichting en het vertoon van adellijke wapens en nam
daarom het besluit ze te laten verwijderen van de schilden tussen de klauwen van de
leeuwen op het bordes van het stadhuis en tevens van alle grafborden in de Janskerk.
Zelfs de namen van de bouwheren van de Waag werden van de schilden op de gevel
verwijderd, omdat ze regenten geweest waren.
De Bataafse Republiek werd in 1806 vervangen door het Koninkrijk Holland van
Lodewijk Napoleon en in 1810 werd Nederland bij Frankrijk ingelijfd. Na de val
van Napoleon verdwenen de Fransen weer, maar ze lieten een totaal gewijzigde
staatsinrichting achter met grondwettelijke gelijkheid voor de wet, godsdienstvrijheid,
scheiding van Kerk en Staat, een uniform rechtssysteem, de burgerlijke stand, het
kadaster, een nieuw belastingstelsel en andere bestuurlijke instituties van de natiestaat.
De economische schade van de Franse Revolutie en de nasleep ervan waren
aanzienlijk, niet alleen door militaire acties, plunderingen, veelvuldige
bestuurswisselingen en verplichte inkwartieringen van Franse soldaten, maar ook
door de invoering in 1806 van het Continentale Stelsel, dat alle handel met Engeland
verbood, en de tiërcering van de staatsschuld. Nederland bleef in 1813 ontredderd
achter toen de Fransen vertrokken. De terugkeer van de prins van Oranje, de latere
koning Willem I, betekende geen totale restauratie van het ancien régime, wel werd
het stadsbestuur in 1824 vervangen door een college van burgemeester en wethouders.
Het Koninklijk Reglement van 1824, waarin de nieuwe bestuursvorm was geregeld,
werd in 1851 vervangen door de Gemeentewet, die uitvoering gaf aan de Grondwet
van 1848.
De Grondwet van 1848 (Staatsblad 42-47) en de daarop gebaseerde Gemeentewet
van 1851 (Staatsblad 85) heeft de positie van het stadsbestuur ingrijpend gewijzigd.
Door deze nieuwe wet kwam de gemeenteraad aan het hoofd van het gemeentebestuur
te staan. De raad werd tussen 1851 en 1917 op grond van het bij de Kieswet van
1850 ingestelde censuskiesrecht gekozen door een kleine groep welgestelden. Het
kiesrecht was toen nog gebonden aan de hoogte van de belastingaanslag. Het dagelijks
bestuur lag sinds 1851 bij de burgemeester en de wethouders. Door de Gemeentewet
kreeg het gemeentebestuur zelfstandige bevoegdheden en kon het ook optreden als
rechtspersoon in privaatrechtelijke zin. Het kon koopcontracten afsluiten en had meer
mogelijkheden op het gebied van de grondexploitatie. Voor de verwerving van
gronden kon de gemeente gebruik maken van de Onteigeningswet van 1851
(Staatsblad 152). De mogelijkheden om te onteigenen waren overigens beperkt tot
gronden die nodig waren voor het uitvoeren van werken in het belang van de
volksgezondheid en het verkeer.

Bevolking
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Napoleon had Europa in diepe armoede gestort. Bij de stichting van het Koninkrijk
der Nederlanden in 1813 was het economisch leven op sterven na dood. Hoe arm de
bevolking van Gouda in de eerste helft van de negentiende eeuw was, blijkt onder
meer uit het verzoekschrift voor de stichting van een Armenkerk dat de kerkeraad
van de hervormde gemeente in 1840 aan de minister van de Erediensten richtte.
Hierin verklaarde de kerkeraad dat er in Gouda ‘... omtrent 4000 zielen zijn die door
armoede buiten staat zijn aan de gewone Godsdienstoefeningen deel te nemen...’
(Dolder, Armenzorg, 1989, 150).
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Uit de gegevens die de diaconie van de hervormde gemeente in 1823 desgevraagd
aan het stadsbestuur overhandigde, blijkt dat er 241 lidmaten van dit kerkgenootschap
afhankelijk waren van de bedeling. En dit aantal steeg naar 2250 in 1853. De
stadschirurgijn en hygiënist W.F. Büchner (1781-1855) constateerde in 1842 dat van
de 1591 schoolgaande kinderen er 1231 de Armenschool bezochten. Deze bedeelden
waren genoodzaakt, schreef Büchner, om ‘niet alleen binnen de stad des winters van
des morgens vroeg tot des avonds laat te bedelen, en gedurende het heele jaar des
Vrijdags de straten hoopsgewijze te bedekken, maar ook den geheelen omtrek, tot
op eenige uren afstands, aalmoezen vragende, af te loopen’ (Büchner, Geneeskunde,
1842, 79).
In het begin van de negentiende eeuw telde Gouda ongeveer 11.000 inwoners. Er
waren geregeld voedseltekorten en het is dan ook niet zo vreemd dat vele Gouwenaars
de stad verlieten, vaak op zoek naar werk in het leger. Niet iedereen had oog voor
wat tegenwoordig ‘sociale misstanden’ worden genoemd. Huibert Griffioen van
Waarder was in 1821 zelfs enigszins positief over de toekomst van de stad, die hij
in 1819 en 1820 had bezocht. Er werden minder huizen gesloopt en hij bespeurde
alom enig verbetering: ‘Aan de Stads gebouwen wierd druk gewerkt tot onderhoud
en verciering. Ik zag nieuwe, en geheel verbeeterde, en verfraaijde gevels van
voornaame particuliere huizen; ik zag netheid, en herstel’ (Griffioen, Herinneringen,
1821). Maar de werkeloosheid was hoog, erkende hij. Voor velen bracht alleen nog
de Maatschappij van Weldadigheid enige uitkomst door werk te verschaffen in het
ontginnen van woeste gronden.
De Verlichting had ook het denken over de mens als sociaal wezen veranderd.
Voor het leven in de stad is het werk van de hygiënisten van groot belang geweest.
Hun belangstelling voor de volksgezondheid kwam voort uit nieuwe ontwikkelingen
in de medische wetenschap. Het waren de hygiënisten die voor het eerst wezen op
de oorzaken van epidemieën en armoede. Zij verklaarden het fenomeen armoede
niet meer uit natuurlijke of bovennatuurlijke oorzaken, maar uit een gebrek aan kennis
over de werking van de economie. En volksziekten werden niet langer beschouwd
als een gesel Gods. De hygiënisten drongen aan op overheidsmaatregelen en zo werd
in 1865 de Wet op het Geneeskundig Staatstoezicht van kracht, gevolgd door de
Begrafeniswet van 1869 en later door de medische topografie: de statistische
bestudering van de volksgezondheid. Het Statistisch Geneeskundig Jaarboek bestond
al vanaf 1847. En in 1866 kwam de eerste Sterfteatlas van Nederland uit (Bosma,
Ruimte, 1993, 70-74 en Houwaart, Hygiënisten, 1991). Al deze initiatieven en
overheidsmaatregelen stonden in het teken van het geloof in een moderne
maatschappij, een geloof dat direct was voorgekomen uit de positivistische
Verlichtingsidealen over de emancipatie van de burgerij, de bevordering van handel
en nijverheid en de afschaffing van feodale verhoudingen. Voor de hygiënisten was
het vormgeven van de sanitaire stad het belangrijkste doel. In Gouda lag dit werk in
handen van de Commissie van Geneeskundig Toeverzicht, de Openbare
Gezondheidscommissie en de Choleracommissie (Bos-Rops, Archieven, 1983, 277).
Schoon drinkwater en de afvoer van fecaliën stonden hoog op de agenda van de
hygiënisten, maar pas in 1871 stond er iets over in het Gemeenteverslag: ‘Het
drinkwater laat veel te wenschen over. Bijna alle ingezetenen zijn genoodzaakt
daartoe het water uit de grachten te bezigen, dat nog door velen, vooral uit de
minvermogende klasse, ongefilterd gebruikt wordt. Wel worden de grachten
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meermalen per dag door instroomend IJsselwater ververscht, maar nagenoeg al de
fecale stoffen der geheele bevolking nemen zij in zich op’. In hetzelfde jaar, 1871,
werd begonnen met de demping van de zijl langs de Vogelensang en met de aanleg
van rioleringen.
De grachten van Gouda werden tot aan het begin van de zeventiende eeuw ververst
door natuurlijke lozing op de Hollandsche IJssel, maar door het aanslibben van de
rivier werd de gemiddelde waterstand te hoog ten opzichte van de stadsgrachten,
zodat de lozing in noordelijke richting werd verlegd. Sinds de aanleg van de
Havensluis in 1615 werd het stadswater ververst door het hoge IJsselwater via de
Havensluis in te laten. Als het waterpeil in de Haven veertig centimeter hoger stond
dan in de Gouwe, werden de deuren van de Donkere Sluis geopend en stroomde het
water met grote snelheid door de grachten en zijlen. De keersluis van het Amsterdamse
Veer werd bij het ‘schuren’ gesloten, zodat het water in de singelgrachten stroomde.
Het vuile water werd vervolgens de Gouwe opgestuwd. Dit schuren, dat pas in het
begin van de jaren vijftig van de twintigste eeuw is afgeschaft, veroorzaakte altijd
wateroverlast in de lagere delen van de stad en werd dan ook door de stadsomroeper
aangekondigd. De staddokter W.F. Büchner beschreef hoe de bewoners van de lage
wijken met de hoge waterstand te kampen

Wim Denslagen, Gouda

384
hadden. Al bij een gemiddelde waterstand stonden de huizen blank, constateerde hij
in zijn Bijdragen tot de geneeskundige topographie en statistiek van Gouda uit 1842:
‘Bij eenen hoogeren waterstand, veelal veroorzaakt door boven peil te malen, door
geen nauwkeurig toezigt op de sluizen aan de Rijn te houden, door het malen der
volmolens aan den IJssel, door de doorvaart van schepen, die het openen der sluizen
vordert, en in den zomer door het schuren of spuien, geraakt het lagere gedeelte der
stad onder water; niet zelden rijst het tot 6 en 7 duim [15 en 20 centimeter] binnen
de woningen.’ Toch was het regelmatige verversen van de grachten onvoldoende.
De enorme hoeveelheid vuil en afval, niet alleen van de huishoudens, maar ook van
slachterijen en looierijen, kwam hoofdzakelijk in de grachten en zijlen terecht, omdat
het verboden was vuil op straat te deponeren en de huisvuilkar lang niet overal kon
komen. Büchner berekende dat de 14.451 inwoners per dag 12.042 liter urine en
15.053 pond fecaliën produceerden. Dit alles kwam in het stadswater dat als
drinkwater werd gebruikt, een onhygiënische omstandigheid die in de jaren dertig
tot ernstige cholera-epidemieën leidde. Op advies van de Gezondheidscommissie
van Gouda werd in 1868 op enige kilometers afstand van de stad vers IJsselwater
aangevoerd. Daarna nam de cholera-epidemie wel af, maar de bevolking ging het
water uit de grachten na verloop van tijd toch weer gebruiken. Het vervuilde water
werd na het schuren gespuid op de boezem van het hoogheemraadschap Rijnland.
In 1869 kocht Rijnland dit recht af, waardoor het spuien van vervuild water beperkt
moest worden. Toen kon het stadsbestuur er niet meer aan ontkomen de zijlen te
vervangen door een rioleringssysteem. De toegenomen vervuiling had het stadswater
ongeschikt gemaakt voor menselijke consumptie.
In 1883 werd De Goudsche Waterleiding Maatschappij opgericht en in 1885 waren
er al 1019 huizen aangesloten op het waterleidingnet. Het bedrijf betrok het water
aanvankelijk uit de Hollandsche IJssel, maar door de vervuiling van deze rivier stapte
de Maatschappij in 1921 over op grondwater en sinds 1968 wordt het water
aangevoerd vanuit de Lek bij Bergstoep (Klapwijk, Waterkwaliteit, 1988, 59-75).

Dempingen en rioleringen
Conform de Gemeentewet van 1851 publiceert het stadsbestuur jaarlijks een
gemeenteverslag. In het Verslag van den Toestand der Gemeente Gouda uit 1862
kwam het voorstel van de Gezondheidscommissie inzake de aanleg van rioleringen
aan de orde. Het stadsbestuur verwierp dat voorstel op grond van een viertal redenen.
Ten eerste was het onmogelijk om in een moerasachtige bodem waterdichte putten
en riolen te bouwen. Ten tweede was het niet doenlijk om aansluitingen op het
hoofdriool te maken. Ten derde zou het onmogelijk zijn te controleren of gebruikers
niet toch hun vuil en afval in de riolen zouden werpen. En ten vierde was de aanleg
te kostbaar (Gemeenteverslag 1862, 25).
Ze zijn er op den duur toch gekomen, de rioleringen. Het gemeenteverslag van
1871 meldt het besluit tot demping van de zijlen langs de Vogelenzang, achter de
Houtmansgracht, achter het Sint Anthonieklooster, achter de Bank van Lening en
achter de Nieuwsteeg. Al deze zijlen werden door riolen vervangen. Gouda begon
in deze jaren een moderne stad te worden. De dempingen van de zijlen en open goten,
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gevolgd door de aanleg van rioleringen is goed te volgen in de gemeenteverslagen.
In 1873 werd het werk voorgezet in de omgeving van de Varkensmarkt, het zwembad
en aan beide zijden van de Lemdulsteeg, in 1874 bij de Doelensteeg achter de
Groeneweg, de Walesteeg en tussen de Geuzenstraat en de Groeneweg, in 1875 bij
de Vlamingenstraat en de Drapeniersteeg. Overigens staat in het verslag over dit jaar
ook dat vrijwel op elke hoek straatnaambordjes werden aangebracht. Vanaf 1875
werden de gemeenteverslagen verrijkt met twee bijlagen, die van de Openbare
Gezondheidscommissie en van de Kamer van Koophandel. In 1876 werd er gerioleerd
langs de Verloren Kost en de Vijverstraat. Het water langs de Groeneweg en de
Tuinstraat werd overigens pas in 1903 gedempt. In 1877 werd er gerioleerd tussen
de Keizerstraat en de Peperstraat en in 1878 ten zuiden van de Kuipersteeg enzovoort.
Van deze werkzaamheden zijn verschillende bestekken bewaard gebleven, zoals van
de demping in 1891 van 140 strekkende meter zijl tussen de Turfmarkt, Kleiweg,
Vrouwensteeg en het Slapperdel (Geselschap, Gemeentebestuur 1816-1920, 1977,
12, nummer 1111). De aanleg van het stadsriool was een langdurige en moeizame
operatie. In de binnenstad werd het laatste huis pas in de jaren zeventig van de
twintigste eeuw op het stadsriool aangesloten.
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Het dempen van vervuilde grachten kon gezien worden als een uitvloeisel van het
streven naar een hygiënische stad, maar in de loop van de twintigste eeuw kwamen
er oudheidkundigen die het schilderachtige van het grachtenstelsel verdedigden. De
demping van het Agnietenwater in 1911 voor de aanleg van de Nieuwe Markt was
de eerste aanslag op het stadsschoon, daarna volgden de Verloren Kost in 1930 en
de Nieuwehaven in 1940. Maar de grootste schok voor de liefhebbers van het oude
Gouda kwam in 1951, toen het stadsbestuur voorstelde ook de grachten van de
Naaierstraat, Achter de Vismarkt, het Nonnenwater en de Raam te laten dempen. De
Oudheidkundige Kring ‘Die Goude’ tekende protest aan en publiceerde een pamflet
onder de titel Mag het historische karakter van Gouda worden aangetast? De
opstellers van dit pamflet wezen op het belang van het stadsschoon en betreurden de
kortzichtigheid van vooral de jongere generatie, die een ‘technocratische instelling’
had tegenover de stad. En ze waarschuwden: ‘Reeds thans kan evenwel worden
voorspeld, dat zij over slechts enkele decennia door het nageslacht ter verantwoording
zullen worden geroepen voor hun aandeel in het doen verloren gaan van wat eens
de schoonheid van onze steden was. Dan zal immers duidelijk gebleken zijn, dat het
doel dat zij nastreven, langs deze weg niet bereikt is en dat alles wat aan stadsschoon
verloren ging, volstrekt nutteloos geofferd werd.’ Op welke wijze het stadsbestuur
door het nageslacht ter verantwoording kan worden geroepen is niet helemaal
duidelijk, maar wie aan het einde van de twintigste eeuw ziet hoe de middenberm
van de Raam als parkeerplaats wordt gebruikt, moet erkennen dat de
stedenbouwkundige kwaliteit er sterk op is achteruit gegaan. En daarbij komt nog
dat de dempingen niets hebben bijgedragen aan de verbetering van het verkeer, omdat
grote doorbraken achterwege zijn gebleven. De Raam werd pas in 1960 gedempt.
Het water van de Naaierstraat en dat van Achter de Vismarkt waren in 1954 al
gedempt. Een vlottere verkeersafwikkeling was bij de laatstgenoemde straten
nauwelijks te verwachten wegens het ontbreken van adequate ontsluitingen. De
protesten hebben niets geholpen, net zomin als die van de Bond Heemschut
(Heemschut, 1948, 48 en 1950, 57).

Bedrijvigheid
Tussen 1815 en 1850 bleef Gouda even arm als voor de Bataafse Omwenteling (Loo,
Armoede, 1992). Uit een verslag dat G.K. van Hogendorp in 1819 over de
economische toestand van onder andere Gouda maakte, blijkt dat de bedrijvigheid
niet veel meer voorstelde. Hij zag een mooie stad die bij nadere beschouwing veel
ellende vertoonde en er waren zelfs uitgehongerde inwoners: ‘Uiterlijk maken de
groene wallen, het breede en klare water, de hooge boomen, die zelfde grootsche en
vrolijke vertooning, als de meeste Hollandsche steden. Maar inwendig is de stad in
verval. De pijpenfabrijken en pottenbakkerijen zijn niet meer het geen zij waren.
Zeven duizend zielen heeten er van te bestaan; maar dit bestaan is gedeeltelijk al
zeer gering. Ik heb onder de menigte veel ellende kunnen gewaar worden en eenige
uitgehongerde ligchamen. Dit is wel geen zeldzaam verschijnsel in fabrijksplaatsen,
doch hier evenwel treffender dan elders’ (Schouten, Gouda, 1977, 50). Ook was hem
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- in schril contrast met de bevindingen van Griffioen van Waerder - opgevallen dat
vele oude patriciërshuizen werden gesloopt.
Alleen met de garen- en touwindustrie ging het wat beter, zoals blijkt uit een
rapport van het ministerie van Binnenlandse Zaken uit 1817 (Wessels,
Stadsmonografie, 1939, 19). Volgens het Rapport en Consideratien van de Kamer
van Koophandel en Fabrieken uit 1816 waren de groftouwfabrieken van Gouda
volledig ten onder gegaan door de verminderde scheepvaart en was het personeel
voor het grootste deel overgenomen door de kleingarenfabrieken. De directeur van
de Directe Belastingen schreef in 1818 aan de Gouverneur van Zuid-Holland: ‘Het
is niet alleen te Gouda, dat het fabriekswezen zijn vorigen trap van welvaart niet
verkregen heeft, maar dit is helaas algemeen en een gevolg van de verwoestende
oorlogen, die ruim twintig jaren, zonder tusschenpoozen het menschdom gefolterd
hebben en die oorzaak zijn, dat verschillende takken van nijverheid zich verplaatst
hebben’ (Catz, Lijndraaierij, 1972, 178).
Gouda telde kort voor het midden van de negentiende eeuw 14.500 inwoners en
in 1895 was dit getal gestegen naar 20.231 (Adresboek 1895). Een belangrijke bron
van inkomsten vormde de pijpenindustrie, hoewel er toen nog maar 16 fabrieken
waren overgebleven van de 374 die de stad in 1751 telde en die aan 3000 mensen
werk boden. Ook de aardewerkindustrie was geslonken van 29 fabrieken tot 10.
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Andere belangrijke takken van handel en industrie in het midden van de vorige eeuw
waren de kaas- en de vlashandel. Voorts had de stad drie scheepstimmerwerven, een
leerlooierij, een zeemblooterij en pergamentfabriek, een loodwitmakerij, een
katoenweverij met twintig weefgetouwen, twee bierbrouwerijen, een branderij, een
siroopfabriek, een aardappelen-siroopfabriek, twee zeepziederijen, drie
boekdrukkerijen, een trasmolen, een runmolen, een pelmolen, tien kleimolens, drie
snuifmolens en vier korenmolens, twee volmolens en een aantal steenbakkerijen
langs de Hollandse IJssel (Van der Aa, Aardrijkskundig Woordenboek, 1843).
De Kadastrale Uitkomsten van 1832 geeft het volgende overzicht van de bedrijven
in de gemeente: 398 pakhuizen, stallen en schuren, 4 mout- en korenmolens, 8
grutterijen, 2 bier- en azijnmakerijen, 1 branderij, distilleerderij en likeurstokerij, 16
steen-, pan-, tegel- en pottenbakkerijen, 1 leerlooijerij, 3 scheepstimmerwerven en
1 loodwitmakerij. Ook voor het kanton Gouda zijn deze gegevens bekend (Hoeufft,
Kadastrale Uitkomsten, 1993). Er wordt geen melding gemaakt van houtzaagmolens,
papiermakerijen, touwslagerijen of lijnbanen.
Het algemene beeld verbeterde na ongeveer 1860: de industrie ontwikkelde zich
en het aantal armen daalde. Volgens Craandijk nam het scheepvaartverkeer na het
midden van de eeuw sterk toe. In 1851 werden er in de sluizen van Gouda 18.049
schepen geschut en in 1869 was dit getal gestegen tot 44.169 schepen en 5905
stoomboten.
Later brachten de Stearine Kaarsenfabriek en de Machinale Garenspinnerij
uitkomst. De pijpenindustrie kon zich op kleine schaal handhaven. De industrie nam
toe aan het einde van de negentiende eeuw, maar dat gold niet direct voor de stadskas.
In 1895 werd het beheer over de Gouwe met de tolrechten overgedragen aan de
provincie, wat een financiële aderlating van ongeveer f. 40.000, - per jaar betekende.
In 1927 telde Gouda 850 middenstandsbedrijfjes, waar 1900 mensen werk vonden.
Niettemin hadden de winkeliers het moeilijk, want de onderlinge concurrentie was
vaak een gevecht op leven en dood. Aan dit gevecht werd een einde gemaakt door
de invoering in 1937 van de Vestigingswet Kleinbedrijf.
Wim Denslagen
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De expansie van handel en industrie
Gouda was in de zeventiende en achttiende eeuw al een industriestad en leek in dit
opzicht op Leiden. Er waren touwslagerijen, blekerijen en er was tamelijk veel
lakenindustrie. Deze bedrijven onderscheidden zich van de traditionele huisnijverheid
door het aantal personeelsleden, de inzet van kapitaal van buiten de ondernemingen
en de mate van mechanisatie. Pas in de tweede helft van de negentiende eeuw raakt
Holland in de greep van de industriële revolutie en ontstaan de grote fabrieken die
het karakter van Gouda voorgoed zouden veranderen (Gennep, Bibliografie, 1982.
Kramer, Bedrijfsgeschiedenis, 1993. Bakker, Bedrijf, 1987).
Voor de Goudse economie was het transport over water van levensbelang. De stad
was gelegen aan de vaarroute tussen Rotterdam en Amsterdam en de bestedingen
van opvarenden die Gouda passeerden, vormden een belangrijke bron van inkomsten.
Daarnaast zorgde de scheepvaart voor werkgelegenheid in de vorm van enkele
kleinere scheepswerven, tuigerijen en aanverwante nijverheid. De verbindingen over
water stimuleerden de export van Goudse producten, zoals kaas, aardewerk en pijpen,
waardoor Gouda sterk afhankelijk was van politieke ontwikkelingen in het buitenland.
Dit wreekte zich bij het aanbreken van de negentiende eeuw. Het Continentaal Stelsel
dat door de Franse bezetting was ingesteld, blokkeerde de export naar Engeland en
daarmee naar een groot deel van de rest van de wereld. Nadat de Vierde, Vijfde en
Zesde Engelse Oorlog aan het eind van de achttiende eeuw al voor een belangrijk
afzetverlies hadden gezorgd, betekende de blokkade van Engeland de nekslag voor
veel bedrijven.
Een inventarisatie uit 1812 van de industrie en nijverheid in Gouda, de ‘Statistique
industrielle et manufacturière’ van het Département des Bouches de la Meuse in het
Arrondissement Rotterdam, gaf een overzicht van de verschillende bedrijfstakken,
waarbij hun economische toestand ook werd vermeld en die was ronduit slecht
(Wessels, Stadsmonografie, 1939, 18). Later onderzoek heeft uitgewezen dat die
inventarisatie niet erg betrouwbaar was, maar heeft het algemene, negatieve beeld
niet aangetast (De Schatkamer, 1996). De 12 pottenbakkerijen, die werk verschaften
aan 73 arbeiders, moesten hun capaciteit met een kwart inkrimpen. De export van
de 112 pijpenmakerijen, waarin 750 mensen werkzaam waren, was sinds 1811 met
de helft teruggelopen. De loodwitfabriek met zes personeelsleden had nauwelijks
nog werk. De 66 touwfabrieken met in totaal 300 arbeiders hadden sinds 1811 een
kwart minder opdrachten. De gemechaniseerde katoendrukkerij van Bergen & Co,
waar 28 arbeiders werk vonden, moest 5 van hen tijdelijk naar huis zenden wegens
gebrek aan grondstoffen. De ene bierbrouwerij die nog overgebleven was en waar
zes personen werkten, had te lijden onder in- en uitvoerbeperkingen. De zeepfabriek
met 7 werknemers had als enige niet echt te klagen. Er was ook nog een
perkamentmakerij met 2 werknemers die het moeilijk had door de hoge
grondstofprijzen. De zeemleerfabriek met eveneens 2 werknemers was noodlijdend
en hetzelfde gold voor de 2 hoedenfabrieken met vijf man personeel.
De algehele malaise verhinderde de noodzakelijke modernisering van de industrie.
De gilden waren dan wel officieel in 1798 afgeschaft, maar het zou nog lang duren
voordat hun macht over de bedrijfstakken werd gebroken. De gesloten markt en de
onderlinge afspraken ontmoedigden mogelijke investeerders in nieuwe technieken.
Als gevolg daarvan bleven de ambachtelijke productiemethoden gehandhaafd,
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waardoor de Goudse bedrijfjes niet konden concurreren met de modernere bedrijven
in het buitenland. Er heerste armoede. De al eerder genoemde Goudse arts W.F.
Büchner, die tevens voorzitter was van de Commissie tot Geneeskundig Toevoorzigt,
meldde in 1842 dat maar liefst 26 procent van de Goudse bevolking een uitkering
van de bedeling ontving (Büchner, Geneeskunde,
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1842, 78). Deze schatting was nog aan de lage kant, want hij telde alleen de bedeelden
van het Algemeen Armbestuur. Daarnaast waren er nog de bedeelden van allerlei
kerkelijke en particuliere instanties (mededeling van Bregje de Wit). De grote armoede
is ook af te leiden uit het grote aantal doodgeborenen en de omvangrijke kindersterfte,
maar liefst anderhalf keer zo hoog als het Nederlandse gemiddelde.
De pijpenfabricage, de garenspinnerij, de hennepindustrie en de pottenbakkerij,
dat waren de belangrijkste bedrijfstakken in het begin van de negentiende eeuw. Al
deze branches behoorden van oudsher tot de plaatselijke nijverheid en overleefden
wonderwel de malaise van het begin van de eeuw. De garenspinnerij en de
pottenbakkerij zouden in de tweede helft van de negentiende eeuw een nieuwe
opleving beleven, maar de pijpenfabrikage en de hennepindustrie zouden echter op
den duur verdwijnen. Dat was al eerder gebeurd met de lakenweverij en de
bierbrouwerij, twee andere sectoren die eeuwenlang een belangrijke rol hadden
gespeeld in de Goudse economie. De laatste lakenweverij van Van Wijn was tot 1813
actief gebleven, maar de meeste bierbrouwerijen hadden al voor het begin van de
zeventiende eeuw hun deuren gesloten. In zijn Aardrijkskundig Woordenboek gaf
A.J. van der Aa in 1843 een opsomming van alle Goudse bedrijven en hij telde ‘16
pijpenfabrijken, 10 potterijen, 3 scheepstimmerwerven, 1 leerlooijerij, 1 zeemblooterij
en pergamentfabrijk, 1 loodwitmakerij, 1 katoenweverij met 20 weefgetouwen, 2
bierbrouwerijen, 1 branderij, 1 siroopfabriek, 1 aardappelen-siroopfabriek welke
door stoom gedreven wordt, 2 zeepziederijen, beide van de zelfde eigenaar, 3
boekdrukkerijen, 1 trasmolen, 1 runmolen, 1 pelmolen, 10 kleimolens, 3 snuifmolens,
4 korenmolens, 2 stads-volmolens, waarvan de grootste tot eenen water- en oliemolen
ingerigt is’. De opsomming was overigens niet geheel compleet. Zo liet hij onder
meer de blekerijen en de touwslagerijen buiten beschouwing (Hoeufft, Kadastrale
Uitkomsten, 1993).
De pottenbakkerijen en pijpenmakerijen vormden destijds nog steeds het
zwaartepunt van de Goudse industrie. De overige bedrijven waren voor het merendeel
traditioneel en kleinschalig. Maar de Nieuwe Tijd kondigde zich al aan bij de
aardappelsiroopfabriek, want daar had de stoomkracht reeds haar intrede gedaan.
Van der Aa wist vermoedelijk niet dat zeepziederij De Hond al in 1939 met een
stoomketel werd uitgerust en De Hamer in 1843. Stoomkracht was in 1843 nog
uitzonderlijk, althans in Nederland.
Zoals gezegd kwam de grote doorbraak rond 1860 met de vestiging van grote
fabrieken en met ongekende verbeteringen van de infrastructuur en de
nutsvoorzieningen. Vanaf 1869 is de industriële ontwikkeling goed te volgens in de
verslagen van de Kamer van Koophandel en Fabrieken. Stoom was inmiddels
gemeengoed geworden. In het eerste verslag werd genoteerd dat er 44.169 schepen
waren gepasseerd, waaronder 5.905 stoomboten.
Al deze innovaties hadden op den duur een belangrijk effect op de plattegrond en
het uiterlijk van de stad. De bedrijvigheid bleef tot rond 1900 gevestigd in de
binnenstad of aan de randen van de singels. Vooral aan de westzijde van de stad
ontstond al snel een industriële zone met de gas- en elektriciteitsfabriek en de
plateelfabriek. Buiten de singelgracht lagen tot ongeveer 1900 alleen de garenspinnerij
en de kaarsenfabriek. De stad maakte op dominee J. Craandijk, die veel belangstelling
voor industriële ontwikkelingen had, een gunstige indruk - ‘als wij de stad naderen
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en van alle kanten de hooge schoorsteenen der stoomfabrieken zien, die van bloeijende
nijverheid spreken’ (Craandijk, Wandelingen, 1888, 17).
Door de inwerkingtreding van de Hinderwet in 1875 (Staatsblad 95) werd bevorderd
dat vervuilende bedrijven zich buiten de singels gingen vestigen. De groei van de
individuele bedrijven is goed te volgen aan de hand van de vergunningen die krachtens
deze wet moesten worden aangevraagd. De belangrijkste vergunningen werden
vermeld in de verslagen van de Kamer van Koophandel (Meiboom, Kamer van
Koophandel, 1985). Zo werd in 1891 de Krijt-, looderts- en schuurgoedmolen van
K. Jonker aan de Turfsingel uitgebreid en de Stoomdrukkerij van G.B. van Goor aan
de Kleiweg verbouwd. In 1893 werden de timmerwerkplaats van H.J. Nederhorst
aan de Turfmarkt en de borstelfabriek van M. Neuts aan de Kuiperstraat van
gasmotoren voorzien. Deze borstelfabriek bestaat overigens nog. En in hetzelfde jaar
kreeg D.G. van Vreumingen vergunning om een sigarenfabriek in de Lange
Groenendaal te beginnen.
Door de expansie van de bedrijvigheid veranderde het aanzien van de stad. De
westzijde van de stad werd nu gedomineerd door grote, hoge fabriekscomplexen met
schoorstenen en gashouders. Dit vormde een dramatisch verschil met het
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oude aanzicht van Gouda binnen de singels met de toren van de Sint Janskerk en
enkele kleinere torens. Na 1860 verschenen er niet alleen fabriekscomplexen, maar
ook nieuwe woonbuurten. De aanvoer van grondstoffen en het transport van de halfof eindfabrikaten vereiste meer en andere transportmiddelen dan uitsluitend de
scheepvaart. Er kwam concurrentie van het wegtransport en van de trein. Al sinds
1680 was er een verharde weg naar Rotterdam, maar dat was dan zo ongeveer alles.
De moderne tijd kwam met de trein, in 1855. Voor het eerst in de geschiedenis was
er een betrouwbaar alternatief voor de boot. Later is nog wel geëxperimenteerd met
tramlijnen naar omliggende gemeenten, maar een succes zijn die niet geworden.
Na 1900 lijkt de industriële revolutie pas goed op gang te komen. Uit de tellingen
over het jaar 1920 die H.F. Wessels per bedrijfstak heeft verricht, blijkt dat er in de
aardewerkindustrie 548 personen werkzaam waren, in de garen- en touwindustrie
397, in de kaarsenindustrie 395, en in de blekerijen 356. De drukkerijen hadden toen
210 personeelsleden en de overige bedrijven hadden toen ongeveer duizend arbeiders
in dienst. De pijpenmakerijen kwamen in dit overzicht niet meer als zelfstandige
sector voor. Met uitzondering van de kaarsenindustrie, de sigaren- en tabaksnijverheid
en de papierwarenindustrie, groeiden alle bedrijfstakken, of bleven in omvang stabiel.
Na de Tweede Wereldoorlog zou een aantal van de branches definitief ophouden te
bestaan of uit Gouda vertrekken. De sigarennijverheid verdween al in 1939, toen de
grootste fabriek, namelijk die van J.A. Donkers, zijn deuren sloot. De
aardewerkindustrie bleef voortbestaan, maar dan zonder de grote fabriek van P.
Goedewaagen die in 1956 naar Nieuw-Buinen was vertrokken.
Van de enorme hoeveelheid bedrijven die Gouda heeft gekend en waarvan sommige
nog steeds bestaan, zij het in totaal gewijzigde vorm, wordt de geschiedenis van een
aantal bedrijfstakken nader toegelicht, omdat die het belangrijkst waren voor de
vorming van de huidige stad.

Blekerijen
Omdat het IJsselwater veel schoner en kalkarmer was dan het veen- en polderwater
elders in Holland, hadden zich al in de achttiende eeuw blekerijen in Gouda gevestigd.
In de loop van de negentiende eeuw nam hun aantal toe en ze vestigden zich vooral
aan de singels, want daar was nog voldoende plaats voor bleekvelden. Tussen 1811
en 1986 heeft Gouda in totaal zo'n 73 blekerijen en wasserijen gekend (Janssen,
1994, 73). De omvang van deze bedrijven varieerde van de wasvrouw die thuis de
was voor anderen deed, tot bedrijven met vijftig of meer personeelsleden. De meeste
grotere blekerijen droegen prachtige namen als De Rijzende Zon, De Zwaan en de
Blauwe Duif. Blekerijen waren eigenlijk wasserijen waar het wasgoed werd gebleekt,
vandaar dat wasserijen in deze periode vaak als blekerijen werden aangeduid.
Blekerijen waren meestal kleine familiebedrijven met een patriarchale opzet. Het
is opvallend dat in deze bedrijfstak weinig Gouwenaars werkzaam waren. Veel
blekers waren afkomstig uit Noord-Brabant en Limburg en wierven ook hun
personeelsleden uit deze provincies. Dit personeel bestond veelal uit jonge meisjes
en vrouwen die tot aan hun huwelijk in het bedrijf woonden. Op de zolders boven
de werkruimten waren hiervoor slaapkamers ingericht. De arbeidsomstandigheden
waren slecht en de werkdagen lang. Gemiddeld duurde een werkdag twaalf uur, maar
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in het hoogseizoen kon dit oplopen. De vrouwen werkten in warme, vochtige ruimtes,
die slecht werden geventileerd om de stookkosten zo laag mogelijk te houden.
Bovendien waren de was- en bleekmiddelen ongezond voor de huid.
Elke bleker had vaste klanten die over heel Holland verspreid woonden. Ongeveer
tachtig procent van het wasgoed kwam van buiten Gouda (Wessels, Stadsmonografie,
1939, 65). De gegoede klasse liet meestal slechts eenmaal per jaar het wasgoed
wassen en bleken en de blekers gingen eenmaal per jaar bij hun klanten op bezoek
om de openstaande rekeningen te innen.
In 1866 lieten drie blekerijen stoommachines plaatsen, De Witte Lelie, De Rijzende
Zon en de Amsterdamsche Bleekerij. Een vierde blekerij volgde pas zeven jaar later,
in 1873. Hierna volgde in hoog tempo de ‘verstoming’ van de gehele bedrijfstak en
in 1876 werden bijna alle Goudse blekerijen door stoomkracht aangedreven.
Stoommachines waren gedurende de negentiende eeuw het symbool van vooruitgang,
maar ze konden ook rampen veroorzaken, zoals in 1919, toen de ketel van wasserij
De Rijzende Zon van de familie Daalmans, gevestigd aan Klein
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319 De bedrijfshal van wasserij Schrave aan de Boelekade 171 rond 1910.

Amerika, explodeerde. Twee meisjes die op de zolder boven de ketelruimte aan het
werk waren, kwamen hierbij om het leven en acht mensen liepen verwondingen op.
De 2000 kilo zware ketel werd over een afstand van veertig meter weggeslingerd en
kwam bovenop het bed van de bejaarde mevrouw Daalmans Jaspers terecht.
Na de Tweede Wereldoorlog nam het aantal blekerijen gestaag af, want de
ontwikkeling van chemische reinigingsmiddelen maakte de bedrijfstak minder
afhankelijk van schoon oppervlaktewater. Bovendien kreeg de Nederlandse huisvrouw
de beschikking over wasmachines. Gezinnen die ‘de was de deur uit deden’ werden
zeldzamer en het wasserijbedrijf concentreerde zich steeds meer op de industriële
reiniging in opdracht van bedrijven en instellingen. De Goudse bedrijven sloten
daarom een voor een hun deuren. In de jaren zeventig was het definitief afgelopen
met de kleinschalige, industriële wasserijen in Gouda. Op een tweetal bedrijven na
zijn bijna alle bouwkundige restanten van deze industrie verdwenen. De eerste is de
wasserij De Drie Notenboomen, Kattensingel 2. Het bedrijf werd in 1829 gesticht
door Joh. Jaspers en is tot 1972 in bezit van de familie gebleven. Het huidige gebouw
dateert uit 1849. Het mooiste onderdeel vormt de ingangspartij. Boven de dubbele
groene deuren bevindt zich een groot gebeeldhouwd reliëf van drie ineengestrengelde
notenbomen met daarin twee duiven. De achtergrond van het reliëf is een fresco met
daarop twee voorstellingen uit het wasserijbedrijf, links een Hollands landschap met
twee personen die een wasmand dragen en rechts twee vrouwen die de was in een
houten tobbe schoon stampen. Links van de ingang bevindt zich nog een klein,
witgepleisterd bedrijfspand. Het achterterrein echter, waar zich vroeger de bleek
moet hebben bevonden, is overwoekerd door onkruid.
De tweede bewaard gebleven blekerij is Het Wapen van Amsterdam aan de
Blekersingel 59. Het gebouw is kort geleden opgesplitst in appartementen, waardoor
alleen de gerenoveerde voorgevel nog resteert. Deze gevel weerspiegelt echter wel
de belangrijke positie die het wasserijbedrijf ooit in Gouda bekleedde. Het voorname
karakter van het bedrijf blijkt onder meer uit de ingangspartij, die iets uit de gevel
naar voren steekt. De dubbele voordeur wordt geflankeerd door twee natuurstenen
pilasters. Boven de deuren bevindt zich een rondboogvenster dat de achtergrond
vormt van de tekst: Kleederbleekerij Het Wapen van Amsterdam. Boven het venster
bevindt zich nog een reliëf met de naam van de eigenaar: M. Peeters.
Behalve deze twee bedrijven kan nog het schamele restant worden genoemd van
de firma Schrave & Zoon dat zich op de hoek van de Jan Verzwollestraat en de Eerste
Hiëronymus van Alphenstraat bevindt (mededeling van Bregje de Wit).
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Aardewerk
Evenals andere Hollandse steden, kende Gouda al in de middeleeuwen een
aardewerkindustrie, die voornamelijk serviesgoed voor huishoudelijk gebruik
produceerde. Zoals veel andere sectoren in de Goudse nijverheid, was ook de
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aardewerkindustrie voor een belangrijk deel afhankelijk van de export. De klei voor
het huishoudelijke aardewerk kwam uit de IJssel en werd in een van de talloze kleine
pottenbakkerijen gevormd en gebakken. Net als in Delft, begonnen rond 1600
sommige pottenbakkers het beroemde Chinese porselein na te bootsen en hieruit is
een witte tegel voortgekomen die een belangrijk exportproduct zou worden. Een
andere ontwikkeling in de aardewerkindustrie werd voor Gouda nog veel belangrijker,
namelijk de pijpenindustrie (Reedijk, Aardewerkindustrie, 1943).
Deze industrietak werd in 1617 door William Baernelts in Gouda geïntroduceerd.
De klei die voor de vervaardiging van pijpen nodig was, moest uit de Ardennen
worden aangevoerd. Deze klei werd in ijzeren of bronzen vormen gekast, vervolgens
gedroogd en ten slotte in de oven gebakken. Bij dat bakken gebruikten de
pijpenmakers de gewone pottenbakkersovens (Düco, Pijpmakerij, 1980. Frank,
Pijpenbrevier, 1979).
In de loop van de zeventiende eeuw groeide Gouda uit tot de grootste pijpenstad
ter wereld. Cijfers over de zeventiende eeuw ontbreken, maar in 1754 werden 319
pijpenfabriekjes geteld. In 1811 was dit aantal teruggelopen tot 124, maar waren er
nog altijd veel mensen die hun inkomen in de pijpenmakerij verdienden. Het werk
in de pijpenmakerijen was niet uitzonderlijk zwaar, al werden er wel lange dagen
gemaakt. De werkruimten waren meestal klein en daardoor benauwd. Het werk werd
over algemeen verricht door vrouwen en kinderen. Zo vormden vrouwen en kinderen
in 1855 zestig procent van het totale personeel in deze sector (Schouten, Gouda,
1977, 53). De pottenbakkers werden beter betaald dan de pijpenmakers, omdat voor
het eerste vak meer deskundigheid was vereist.
Aan het begin van de negentiende eeuw was de pijpenmakerij over haar hoogtepunt
heen. Tussen 1800 en 1850 liep het aantal arbeiders met de helft terug. Er zijn drie
oorzaken voor deze teruggang aan te wijzen. In de eerste plaats ondervond de
pijpenindustrie tegenwerking in het buitenland. De troonsbestijging van Napoleon
zorgde voor een onrustige politieke situatie in heel Europa, met als gevolg dat veel
landen tariefmuren optrokken. Voor een industrie als de pijpenmakerij, die sterk
afhankelijk was van de export, waren die tariefmuren bijzonder schadelijk. De tweede
oorzaak lag in de opkomst van de sigaar. Dit nieuwe rookartikel, dat kant en klaar
kon worden opgestoken en daardoor veel gemakkelijker in het gebruik was dan de
pijp, vond in de loop van de negentiende eeuw steeds meer aftrek. Hoewel men,
zeker in Gouda, pogingen deed het roken van sigaren af te schilderen als een ordinaire,
verwerpelijke gewoonte, werd de pijp niettemin als belangrijkste rookartikel
verdrongen. De derde oorzaak lag in de traditionele productiemethoden van de
pijpenmakerijen. Terwijl in de tweede helft van de negentiende eeuw de meeste
bedrijfstakken werden gemechaniseerd, kon de pijpenfabricage niet worden
gemoderniseerd. Het was grotendeels handwerk en de werknemers kregen nog steeds
in stukloon uitbetaald (Düco, Pijpmakerij, 1980, 27). Veel bedrijfjes sloten in deze
periode hun deuren. De resterende pijpenfabriekjes moesten een grotere productie
leveren om uit de kosten te kunnen komen. Onder invloed hiervan werden de
arbeidsomstandigheden zwaarder. 's Zomers werd er van 6.00 uur 's ochtends tot
21.00 uur 's avonds gewerkt, met tussendoor slechts een uur pauze. Ook werden
kinderen ingeschakeld om de kosten te drukken. Werkende kinderen vanaf zes jaar
vormden in deze tijd geen uitzondering. Dat mogen wij vreemd vinden, maar dominee
J. Craandijk keek er niet van op toen hij de pijpenfabriek van Van der Want in de
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Kuipersteeg in 1875 bezocht, wat overigens niet wil zeggen dat hij een verdediger
van kinderarbeid was. Integendeel zelfs, maar het verschijnsel was algemeen
(Craandijk, Wandelingen, 1888, 47).
De weinige overgebleven pijpenmakerijen schakelden tegen het einde van de
negentiende eeuw over op een nieuw productieproces. In plaats van het ‘kasten’ van
pijpen, goot men vloeibare klei in gipsen vormen. Doordat het gips snel vocht aan
de klei onttrok, hardde de klei aan de randen van de vorm uit, terwijl in het rookkanaal
en de holte van de pijpenkop de klei nog vloeibaar was. Als de vloeibare klei bijtijds
werd afgegoten, hield men een holle pijp over. Dit nieuwe procédé vereenvoudigde
weliswaar de productie, maar veranderde niets aan de teruggelopen vraag naar
aardewerken pijpen. Veel belangrijker echter is, dat hetzelfde procédé kon worden
toegepast in een voor Gouda nieuwe tak van industrie, de plateelbakkerij. In de loop
van de twintigste eeuw kwijnden de pijpenmakerijen weg. Van de negen bedrijven
die in 1900 nog bestonden, waren er na de Tweede Wereldoorlog nog maar drie over:
Goedewaagen, Zenith en De Jonge. De aardewerken pijp werd op den duur verdrongen
door het houten exemplaar.
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320 De plateelbakkerij Zuid-Holland aan de Raam uit 1920 met de verschillende afdelingen:
kleibereiding (1), draaierij en gieterij (2), voorraad gipsmodellen (3), afwerkerij (4), droogkamers
(5), tunneloven (6), magazijn (7), schilder- en decoratieateliers (8), glazuurderij (9), turfovens (10),
expeditiemagazijn (11), modelmakerij, verfen glazuurmakerij (12), laboratorium (13) en het kantoor
(14). Links van het laboratorium aan de Raam lag de Messenmakerssteeg en achter de turfovens liep
de Kandeelsteeg (Sluijter, Plateelbakkerij, 1994, 16).

Plateel
In 1898 richtte de Goudse pottenbakker Adriaan Jonker Kzn., samen met de uit
Purmerend afkomstige Egbert Estié, de Plateelfabriek E. Estié en Co. op. De fabriek
vervaardigde fijn aardewerk, dat volgens dezelfde methode werd gemaakt als de
gegoten pijpen. Plateel werd gemaakt door vloeibare klei in gipsen vormen te gieten;
zo ontstond heel dun serviesgoed dat verwant was aan porselein. Het bedrijf begon
met zeventien personeelsleden en was in 1901 uitgegroeid tot een fabriek met 60
arbeiders. De eerste vestiging bevond zich in de Kandeelsteeg, een slop aan de
westzijde van de Raam, tussen de Verloren Kost en de Messenmakerssteeg. Vanaf
1899 werden delen van het bedrijf gevestigd rondom het Japieserf, een doodlopende
steeg aan de Raam tussen de Vlamingstraat en de Drapiersteeg. Aanvankelijk wierf
het bedrijf veel personeel buiten de stad, omdat bijna niemand in Gouda ervaring
had met de productie van het verfijnde aardewerk, maar later groeide de fabriek uit
tot een belangrijke werkgever voor de inwoners van Gouda, die in het bedrijf werden
opgeleid.
De arbeidsomstandigheden in de plateelbakkerijen waren redelijk goed. Een
belangrijk onderdeel van de vervaardiging van plateel was het schilderwerk, dat
minder inspanningen vergde dan bijvoorbeeld het bakken van pijpen. Bovendien
waren de ateliers waarin de schilders werkten beter geventileerd en verlicht dan de
ruimten waarin pijpenmakers werkten.
In 1903 werd Plateelfabriek E. Estié en Co. omgedoopt in Plateelbakkerij
Zuid-Holland. Hierbij werd de samenwerking tussen Estié en Adriaan Jonker
ontbonden; de drijvende kracht achter de plateelfabriek, Egbert Estié, trad wegens
schulden terug en B.J.C. Hoyng werd de nieuwe eigenaar.
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De aardewerkfabriek, in de volksmond Plazuid, blonk vooral uit in het beschilderen
van Jugendstil-motieven. Rond 1900 deed zich een kunstzinnige vernieuwing voor
in de Nederlandse keramiek, die voortkwam uit de actuele ontwikkelingen in de
schilder- en beeldhouwkunst. De producten van Plateelfabriek Zuid-Holland waren
een toonbeeld van deze nieuwe stijl, de Art Nouveau. Economische voorspoed ging
hier hand in hand met artistieke bloei. Onder leiding van de familie Hoyng, die twee
generaties lang aan het hoofd van het bedrijf stond,
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321 De Plateelfabriek Zuid-Holland aan de Raam (1998).

322 De machinale draaierij van de Plateelfabriek Zuid-Holland in 1941.

verschoof het accent van artistiek aardewerk naar gebruiksaardewerk. Ook dit bleek
een verkoopsucces. Het bedrijf groeide en nam langzaam maar zeker vrijwel de
gehele bebouwing tussen de Raam, de Vest en de Verloren Kost in beslag. Vooral
in de periode tussen 1910 en 1920 werden aan de bestaande bebouwing verschillende
nieuwe bedrijfsonderdelen toegevoegd (Sluijter, Plateelbakkerij, 1994, 15). De
fabriekshallen werden aan de kant van de Raam verborgen achter historiserende, aan
de zeventiende eeuw ontleende, trap- en klokgevels. Mogelijk wilde het bedrijf door
middel van deze vormgeving het ambachtelijke karakter van de plateelfabricage
benadrukken. Aan de kant van de Vest tonen de fabriekshallen hun industriële gezicht.
De Kandeelsteeg, de bakermat van het bedrijf, was in 1923 inmiddels in het complex
opgenomen en niet meer toegankelijk. De fabriek telde in deze tijd ongeveer 300
personeelsleden (Sluijter, Plateelbakkerij, 1994, 124).
In 1919 werd voor het eerst een Collectieve Arbeidsovereenkomst in de
aardewerkindustrie afgesloten, maar in 1927 verliepen de onderhandelingen over
een nieuwe arbeidsovereenkomst uitzonderlijk stroef, vooral op het gebied van de
looneisen en dit leidde tot een langdurige staking in de bedrijfstak. Op 28 augustus
1928 legden de arbeiders van de Plazuid als eersten het werk neer, enkele weken
later gevolgd door de werknemers in de fabrieken Goedewaagen, Regina en Zenith
(Sluijter, Plateelbakkerij, 1994, 123). De staking zou pas eindigen op 28 februari
1929. Het grote aantal stakers had niet alleen de aardewerkindustrie ontwricht, maar
begon door de teruglopende koopkracht ook de middenstand schade toe te brengen.
Het gehele sociale leven in Gouda dreigde door de grote staking danig ontregeld te
raken. Uiteindelijk was het wethouder Donker die de strijdende partijen tot een
compromis wist te brengen. Daarna floreerde het bedrijf nog enkele decennia, maar
kreeg het moeilijker in de jaren vijftig, toen allerlei kleine bedrijfjes met de Plazuid
gingen concurreren. In het begin van de jaren zestig probeerde de Plazuid het tij te
keren met een nieuwe porselein-imitatie, het zogenaamde ‘K-P-Z-Porselein’. Dit
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mocht echter niet baten en in 1965 werd de Plazuid van de ene op de andere dag
gesloten.
In Gouda waren aan het begin van de twintigste eeuw in totaal vijf plateelfabrieken
gevestigd. Naast de Zuid-Holland kende Gouda nog de fabrieken van Zenith, Regina,
Ivora en Goedewaagen & Co. Anders dan de Plazuid, waren deze bedrijven veelal
ontstaan uit noodlijdende pijpenmakerijen, die door overschakeling op plateel
probeerden een nieuwe markt te veroveren. Vooral Goedewaagen & Co. is hiervan
een goed voorbeeld. In 1779 had Dirck Goedewaagen zich als meesterpijpmaker in
Gouda gevestigd (Goedewaagen, Pijpmakerij, 1972. Glabbeek, Goedewaagen, 1994).
In de loop van de negentiende eeuw werd de aanvankelijke werkplaats een fabriek
en groeide het bedrijf uit tot een van de grootste pijpenmakerijen in de stad. In 1853
werd de bestaande pottenbakkerij De Star opgekocht en kon de productie worden
uitgebreid met grof aardewerk. Ondanks het overweldigende succes van de
serviesgoedindustrie vond de pijpenfabricage intussen op bescheiden schaal doorgang.
Samen met acht andere pijpenfabrieken wist Goedewaagen de negentiende eeuw te
overleven door sierlijke, modieuze motieven in de pijpen te verwerken. Een andere
reden dat Goedewaagen nog zo lang heeft kunnen doorgaan met de fabricage van
pijpen, was zijn moderne,
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323 Een vestiging van de aardewerkfabriek van P. Goedewaagen & Zoon aan de Raam in 1912
(achterzijde van Hoge Gouwe 97).

324 Ansichtkaart uit 1904 met een pijp van P. Goedewaagen & Zoon.

rationele benadering van het productieproces. In 1908 opende het bedrijf zelfs een
compleet nieuwe pijpenfabriek aan het Jaagpad. Dit was de eerste keer in Gouda dat
speciaal voor de fabricage van pijpen een gebouw werd neergezet. Andere
pijpenmakers behielpen zich met bestaande bedrijfsgebouwtjes die werden aangepast.
In het begin van de twintigste eeuw kon Goedewaagen profiteren van een kortstondige
opleving van de Nederlandse keramische industrie. Het fabrieksterrein, gelegen
tussen het Jaagpad en Nieuwe Gouwe Westzijde, breidde zich sterk uit. Evenals bij
de Plazuid werden, vooral in het eerste decennium van de twintigste eeuw, in hoog
tempo nieuwe ovens bijgeplaatst en in 1910 werd de fabriek van Goedewaagen
aangesloten op het electriciteitsnet. In 1956 verliet het bedrijf Gouda. In het Drentse
Nieuw-Buinen bleek goedkope grond voorhanden, die de fabriek de mogelijkheid
bood om uit te breiden.
Een aantal gebouwen herinnert nog aan de aardewerkindustrie in Gouda, hoewel
de meeste gebouwen tot fragmenten zijn gereduceerd. De Plateelfabriek Zuid-Holland
bestond uit een groot aantal bedrijfspanden tussen de Verloren Kost, de Raam en de
Vest. De fabriekshallen met de historiserende geveltjes aan de Raam staan er nog,
zij het in kommervolle toestand. Bij de hoofdingang bevindt zich een tegeltableau
met de voorstelling van een versierde aardewerken pot, geflankeerd door de tekst
‘Anno 1918’. Op het binnenterrein staan, slecht zichtbaar vanaf de openbare weg,
werkplaatsen met zaagtanddaken.
Van de aardewerkfabriek Goedewaagen is zelfs nog minder overgebleven. Toen
de Gouwe werd gekanaliseerd door de aanleg van de Nieuwe Gouwe, ontstond een
eilandje tussen de oude rivier en de nieuw gegraven aftakking. Dit eilandje kreeg
een industriële bestemming en die heeft het nog steeds. Hier staat een drietal houten
droogschuren aan de Nieuwe Gouwe. De geschakelde, zwartgeteerde loodsen hebben
een rood pannendak, waarin met witte pannen de tekst GOEDEWAAGEN EN ZOON
GOUDA is aangebracht.
Het laatste restant van de aardewerkindustrie is eigenlijk niet meer als industrieel
te bestempelen. De voorname patriciërswoning aan de Oosthaven, op de hoek met
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de Lange Noodgodstraat, is de voormalige directeurswoning van
kunstaardewerkfabriek Regina. Aan de achterzijde van het woonhuis strekte zich
langs de Lange Noodgodstraat de bedrijfsbebouwing uit. Hoewel de Regina tot de
oudste aardewerkfabrieken in Nederland kon worden gerekend, is het bedrijf na de
sluiting in 1980 gesloopt. Alleen het woonhuis is gehandhaafd.

Zuivel
Gouda heeft wereldfaam verworven met een volvette kaas die alleen in de stad werd
verhandeld, maar geproduceerd werd (en nog steeds) in het grote weidegebied
eromheen. Van oudsher een markt- en stapelplaats, vormde de stad de plek waar
zelfkazende boeren uit onder meer de Krimpenerwaard en de Lopikerwaard hun
kazen verhandelden. Het zelfkazen was een belangrijke taak van de boerin en zij had
dan ook een cruciale positie in het boerenbedrijf (Gedenkboek Kaashandel 1920.
Günther, Käse, 1927). De industrialisatie van de kaasmakerij kwam in dit gebied
laat op gang.
De kaasmarkt in Gouda gaf de aanzet tot de expansie van de kaashandel. Toen de
daar verhandelde kaas op grote schaal werd geëxporteerd, werd ‘Gouda’ synoniem
met Hollandse kaas. Een handelshuis als Kaashandel Gouda groeide zo uit tot een
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grote, modern geleide onderneming met pakhuizen door heel Nederland, een eigen
binnenvaartvloot en een belangrijke afzet in Zuid-Amerika en Zuid-Afrika. Deze
kaashandel verwierf uiteindelijk ook de kaasfabriek Oud-Holland in Bodegraven.
De nadruk bleef echter liggen op de zelfgemaakte kazen die door inzamelingsstations
in heel Zuid-Holland werden ingekocht. Het grootste kaasbedrijf, dat uiteindelijk
ook overschakelde op industriële productie, was de Co-operatieve
Kaasproducentenvereniging tot Export van Volvette Goudsche Kaas onder Rijksmerk.
Deze coöperatie, waarvan de naam later werd afgekort tot De Producent, werd in
1915 opgericht, bijna dertig jaar na de oprichting van de eerste zuivelcoöperatie in
Nederland (Wijnen, De Producent, 1955).
Ondanks de late start groeide De Producent in een hoog tempo. Bij de oprichting
waren 33 boeren bij De Producent aangesloten. In 1918 telde de coöperatie al 527
leden, beschikte over eigen schepen, een weekblad en een eigen spaarfonds. In 1915
werd een klein pakhuis in de Keizerstraat betrokken, maar al na enkele maanden
moest worden gezocht naar aanvullende pakhuisruimte. In februari 1916 werd aan
de Wachtelstraat 53 een groot terrein met daarop een oud pakhuis aangekocht. Op
dit terrein groeide langzaam maar zeker een complex van gebouwen. Niet alleen het
aantal leden nam snel toe, maar ook het aantal activiteiten.
Toen de aanvoer van kaas tijdens de Eerste Wereldoorlog stagneerde, schakelde
het bedrijf gedeeltelijk over op de productie van veevoeder. Na de oorlog bleek dit
bedrijfsonderdeel levensvatbaar en De Producent kocht vervolgens een olieslagerij
voor de vervaardiging van veekoeken. Kort daarna breidde de coöperatie zijn
activiteiten uit in de graanhandel, de graanmalerij en de kunstmesthandel. In 1919
startte het bedrijf met de productie van korstloze kaas.
In de loop van de jaren twintig stagneerde de groei en in 1940 vond er een
ingrijpende verandering plaats. Toen werd besloten tot de oprichting van een
zelfstandige kaasfabriek. Binnen het conglomeraat werd echter wel een strikte
scheiding gehanteerd tussen de handel in boerenkaas en de productie van fabriekskaas.
Veel boeren leverden vanaf deze tijd 's zomers zelfgemaakte kaas aan de coöperatieve
kaashandel en 's winters melk aan de kaasfabriek. Nog tijdens de Tweede
Wereldoorlog trad ook de coöperatieve Zuid-Hollandse Eierveiling toe tot De
Producent.
Als gevolg van deze expansie was het terrein aan de Wachtelstraat te klein
geworden. Mede door de verwerving en ontwikkeling van nieuwe bedrijfsonderdelen,
was het aantal aangesloten leden gegroeid tot 1300. Met behulp van de gemeente
werd daarom in 1953 buiten de stad, op een nieuw industrieterrein aan de Gouwe en
aan de Provinciale weg, een modern nieuw gebouw in gebruik genomen. In dit
bedrijfspand werden consumptiemelk, melkproducten, kaas, boter en melkpoeder
vervaardigd. Alleen de oorspronkelijke activiteit van De Producent - de handel in
boerenkaas - bleef achter aan de Wachtelstraat. Even snel als De Producent was
uitgegroeid tot een conglomeraat van agro-industriële bedrijven en
handelsondernemingen, kromp de coöperatie weer ineen. Het grote complex aan de
Nieuwe Gouwe is inmiddels verlaten en voor een deel gesloopt. Het bedrijf heeft
zich teruggetrokken in een deel van de gebouwen aan de Wachtelstraat en de
activiteiten zijn weer als vanouds beperkt tot de handel in boerenkaas.
Van de gebouwen van De Producent zijn nog een drietal grote complexen
overgebleven. Alleen het gebouw aan de Wachtelstraat wordt nog door de coöperatie
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gebruikt. Dit gebouw, het meest linkse van het uit drie gedeelten bestaande complex,
is een groot bakstenen pakhuis van vier verdiepingen onder een laag zadeldak. Zoals
alle kaaspakhuizen is ook dit te herkennen aan de reeksen kleine, getraliede vensters.
Het middelste deel van het complex is het voormalige kantoorgebouw, dat nu door
andere bedrijven wordt gebruikt. Het kantoorgebouw is zakelijk en zelfs streng van
uiterlijk. De raamindeling is opmerkelijk en doet denken aan de Amsterdamse School.
Hoewel niet meer in gebruik bij de coöperatie, wordt de gevel nog steeds gesierd
door het opschrift ‘De Producent’. Het rechter deel van het complex is het jongste
en is ook niet meer bij De Producent in gebruik. Het gebouw, dat ook de functie van
pakhuis had, bestaat uit twee lagen met een langgerekte gevel aan de straatzijde. Een
tweede overgebleven complex van De Producent bevindt zich vlak bij de
Wachtelstraat aan Onder de Boompjes. Hier, op een smal kavel tussen de straat en
de Kromme Gouwe, staat een hoge veevoedersilo met bijbehorende bedrijfsgebouwen.
Deze locatie, aan de rand van de stad, bood grote voordelen bij de overslag en het
verdere transport. Via de rivier konden grote
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325 De Turfsingel op een ansichtkaart van B. Gomperts uit 1904.

326 De Turfsingel in 1975.

hoeveelheden veevoeder worden aangevoerd en in de silo worden opgeslagen. Via
de straatzijde van het gebouw konden kleinere partijen met vrachtauto 's naar de
aangesloten leden van de coöperatie worden getransporteerd. De silo zelf is van
baksteen en heeft een T-vormige plattegrond, waarvan de lange zijde aan de Kromme
Gouwe staat. Aan de straatzijde bevindt zich het transportgedeelte. Zoals nog duidelijk
te zien is aan het metselwerk, had de silo oorspronkelijk een zadeldak. Later werd
het gebouw verhoogd en voorzien van een plat dak. In de wand van de silo is de
naam ‘De Producent’ met witte baksteen ingemetseld. De lage bebouwing aan de
voet van de silo herbergt opslag- en stallingsruimten.
Ten slotte zijn er nog de vervallen opstallen die De Producent in 1953 had laten
bouwen op een terrein dat ingeklemd ligt tussen de spoorlijn, de Gouwe en de Nieuwe
Gouwe. Dit complex was in 1953 uiterst modern en lag zeer voordelig aan het water,
vlakbij de spoorlijn en niet ver van de grote uitvalswegen. Maar ook de ruime opzet
van het complex zelf staat in contrast met de oudere bedrijfsgebouwen, die niet waren
ontworpen voor de aan- en afvoer met grote vrachtauto's. Het complex bestaat uit
een aantal losstaande gebouwen, gegroepeerd rondom een binnenterrein dat voldoende
ruimte bood voor vrachtauto's.

Touw en Garen
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Touwslagerijen kent Gouda niet meer, maar vroeger vormden ze een belangrijke
bedrijfstak. De grondstoffen - vlas en hennep - kwamen uit de waarden ten zuiden
van de stad. De touwslagerijen lagen net zoals de blekerijen aan de rand van de stad.
Touwbanen waren langgerekt en lagen daarom bij voorkeur langs de stadsmuur.
Vrouwen werkten er nauwelijks, wel veel kinderen. Tot 1874, toen het
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Kinderwetje van Van Houten werd aangenomen, bedroeg het percentage kinderen
40 tot 50 procent van het aantal werknemers in de touwslagerij (Wessels,
Stadsmonografie, 1939, 76). Raddraaiers van zeven jaar waren in deze branche geen
uitzondering. De weinige vrouwen die er werkten, hekelden, een werk waarbij het
vlas over een houten blok met stalen pennen werd getrokken om de vezels van de
stengels in dezelfde richting te dwingen. Omdat touwbanen in de open lucht lagen,
werd er in de wintermaanden niet langer dan acht of tien uur per dag gewerkt, maar
in de zomer kon de arbeidstijd worden verlengd tot dertien of veertien uur. De laatste
Goudse touwslagerijen zijn aan het begin van de twintigste eeuw verdwenen.
Behalve het grove touw werden in Gouda ook veel fijnere garens gemaakt. Deze
garens vonden vooral toepassing in de visnetten- en lontenindustrie. De lonten werden
onder andere afgenomen door de Verenigde Oostindische Compagnie, maar werden
ook gebruikt bij de kaarsenfabricage. Ook het garen werd van hennep en vlas gemaakt,
waarbij de vezels eerst tot eendraadsgaren werden gesponnen. Daarna werden de
eendraadsgarens tot meerdraadsgarens gedraaid. Dit meerdraadsgaren kon vervolgens
tot verschillende producten worden verwerkt. Dit was hoofdzakelijk huisarbeid, maar
daarnaast ontwikkelde zich de fabrieksmatige garenindustrie.
In 1861 namen vijf kleingarenfabrikanten het initiatief tot de oprichting van de
Goudse Machinale Garenspinnerij. In het buitenland bestonden op dat moment al
veel gemechaniseerde bedrijven, waarmee de kleine ambachtelijke garenspinnerijen
in Gouda niet konden concurreren. De Goudse Machinale Garenspinnerij legde zich
in eerste instantie toe op de vervaardiging van het eendraadsgaren. Dit halfproduct
werd aan de kleingarenfabrikanten geleverd, die er meerdraadsgaren van maakten.
Naast lagere kosten, had mechanische productie het voordeel dat er veel kortere
vezels verwerkt konden worden. Door deze voordelen uit te buiten en tegelijkertijd
met de kleingarenfabrikanten samen te werken, wist de Machinale Garenspinnerij
een sterke economische positie verwerven. Na vier jaar kon het bedrijf de houten
loods waarin het was begonnen, verruilen voor een stenen bedrijfspand.
In 1874 werd de Wet op de Kinderarbeid van kracht, een ernstige tegenslag voor
de kleingarenfabrikanten en veel van deze bedrijfjes zagen zich genoodzaakt de
productie te beëindigen. Daarnaast schakelde de Nederlandse visserij in deze periode
massaal over op katoenen netten, waardoor de Goudse garenindustrie nog verder in
verval raakte. Ook de Machinale Garenspinnerij zag door al deze ontwikkelingen
haar afzetmarkt teruglopen. Het bedrijf besloot daarop om niet alleen eendraadsgaren
te produceren, maar ook het eindprodukt meerdraadsgaren. Vanaf dat moment groeide
het bedrijf in hoog tempo. Hoewel de garenspinnerij nu een directe concurrent was
geworden van de kleingarenfabrikanten, bleef het bedrijf halfproducten aan de kleine
fabriekjes leveren. Tegelijkertijd werd de Machinale Garenspinnerij door de kleine
fabrikanten laatdunkend de ‘Lorrebaas’ gedoopt, omdat het bedrijf inferieure
grondstoffen zou verwerken. Bij de arbeidersbevolking was de Garenspinnerij
evenmin populair, want de lonen waren laag en het werk genoot weinig aanzien.
Dominee Craandijk bezocht de garenspinnerij in 1875 en schrok van het lawaai en
het stof: ‘Gij moet u voorbereiden op een oorverdoovend geraas en op wolken van
stof, die u in neus en
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mond zullen dringen en zich hechten aan uw kleederen’ (Craandijk, Wandelingen,
1888, 55). De bazen deelden vaak boetes uit, soms om het geringste vergrijp. Het is
dan ook niet verwonderlijk dat de garenfabriek het toneel was van het eerste grote
arbeidsconflict in Gouda, in 1896 (Tang, Arbeidersemancipatie, 1985). De
modernisering had het toen al definitief gewonnen van de traditie. Rond 1900 was
er nog maar een enkele kleingarenfabrikant in Gouda actief, terwijl de machinale
garenspinnerij werk bood aan vierhonderd mensen. De in 1865 gebouwde fabriekshal
van de Goudse Machinale Garenspinnerij ging in 1916 door brand ten onder, maar
toen beschikte het bedrijf al over meer dan twintig gebouwen. Na de brand werd dit
complex vervangen door een modern fabrieksgebouw naar ontwerp van de
Amsterdamse architect J. Hartkamp.
De garenspinnerij bleef tot 1981 in bedrijf. In de jaren vijftig kromp het
personeelsbestand in tot enkele tientallen medewerkers, wat vooral het gevolg was
van verdere mechanisering. Maar in de tweede helft van de jaren zestig kwam het
bedrijf in de rode cijfers als gevolg van mislukte experimenten met nieuwe,
synthetische producten. In 1981 vertrok het bedrijf naar Waddinxveen. De gebouwen
waren al in 1975 aan de gemeente overgedaan. Het lag aanvankelijk in de bedoeling
het fabrieksgebouw te slopen en er woningbouw voor in de plaats te zetten. Van
verschillende zijden rees verzet tegen de sloop van dit industriële monument en in
1984 werd besloten het gebouw in te richten voor verschillende sociaal-culturele
instellingen. In de voormalige, uit 1916 daterende wasserij van de garenspinnerij
kwamen onder meer een theaterzaal, een kinderdagopvang en een sporthal. De
bakstenen hal heeft een zeer langgerekte gevel aan de kant van de Turfsingel met
vierentwintig vensters op een rij. Aan de noordzijde hiervan staat een dwarsgeplaatst
katoorgebouw met nog eens zes vensters van hetzelfde enorme formaat.

Zeepziederij
Zeep werd gemaakt van plantaardige olie - in de meeste gevallen hennep- of lijnolie
- en potas, de asresten van verbrande bomen en struiken. Deze bestanddelen werden
gezied, dat wil zeggen gekookt om de oliebestanddelen, vetzuren en glycerine, van
elkaar te scheiden. Ten slotte werden de vetzuren gebonden aan de potas en zo werd
een zachte zeep verkregen. Deze productiewijze bleef eeuwenlang gelijk. In 1438
was er al een ‘seperij’ aan de Oosthaven die dezelfde receptuur gebruikte als haar
opvolgsters in de achttiende eeuw.
Ook in deze bedrijfstak deed de industriële revolutie haar intrede. In 1841 kocht
Michiel Viruly de oude ziederij De Hamer aan de Oosthaven en De Hond aan de
Gouwe. Waar De Hond precies lag, is niet bekend, maar De Hamer moet achter de
Oosthaven hebben gelegen, ongeveer ter plaatse van de later Aloysiusschool.
Viruly liet in 1860 een zeer groot en voornaam woonhuis bouwen op de plaats
van drie gesloopte huizen. Dit is nu nummer 31 en staat bekend als gebouw De
Haven. Bij De Hamer behoorden ook wat opstallen aan de overzijde van de Turfsingel,
bij het Buurtje. De fabriek kreeg in 1843 een stoomketel en werd daardoor een
industriële producent van zeep. Door de stoom ook te benutten als warmtebron
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in het chemische proces, kon de productie aanmerkelijk worden versneld. Tussen
1850 en 1860 werkten er zeventien en soms negentien personen. Tegen het einde
van de eeuw stabiliseerde het aantal werknemers zich rond de twintig (Bemelmans,
Viruly, 1987).
In 1901 verhuisde het bedrijf naar de overzijde van de Turfsingel. Daar werd aan
het Buurtje een nieuwe fabriek gebouwd, maar met behoud van de oude naam. Men
begon met de bouw van twee rechthoekige werkplaatsen tussen de straat en het water
van de Turfsingel. Binnen enkele jaren werden tegen deze werkplaatsen tal van
uitbreidingen aangebouwd. In 1907 werd aan de overzijde van de straat een nieuw
kantoorgebouw neergezet, dat in de daaropvolgende jaren nog werd uitgebreid met
een blikfabriek en een pakkerij. Met de nieuwbouw van de zeepfabriek was rondom
de Mallegatsluis een heus industriegebied ontstaan. Behalve de zeepfabriek lag hier
ook de kaarsenfabriek en iets verderop de Garenspinnerij.
De zeepfabriek genoot in het begin van de twintigste eeuw landelijke bekendheid
als producent van zowel industriële reinigingsmiddelen als van huishoudelijke
zeepproducten. Zeeppoeder onder de merknaam De Hollandse Waschvrouw was
algemeen bekend. In die tijd begonnen allerlei synthetische stoffen de oude oliesoorten
te verdringen. In de jaren dertig verliet het bedrijf de consumentenmarkt en
produceerde alleen nog maar zeep voor industriële doeleinden. Daarnaast ontwikkelde
het bedrijf een zelfstandige onderzoeksafdeling en dit leidde in 1936 tot de oprichting
van een eigen instituut voor weefselonderzoek. In 1951 vertrok het bedrijf uit Gouda
en vestigde zich in Amersfoort. In 1968 verhuisde het bedrijf opnieuw, nu naar
Maarssen. Het oude gebouw aan het Buurtje bood in de eerste jaren na de verhuizing
onderdak aan een zakkenhandel en een aardewerkbedrijf. Later kwam het complex
leeg te staan en raakte het vervallen. In 1989 werd de fabriek gesloopt en verrees het
nieuwe kantoor van de kaarsenfabriek (toen al Unichema geheten) op de leeggekomen
plek.

Kaarsen
Tot in de negentiende eeuw had men de keuze uit smeerkaarsen of waskaarsen.
Smeerkaarsen werden gemaakt van rundervet, ze waren goedkoop en van slechte
kwaliteit. De welgestelden gebruikten de veel duurdere waskaarsen. Toen werd er
in Frankrijk een chemisch procédé uitgevonden om vaste vetzuren te destilleren uit
plantaardige en dierlijke oliën en vetten. Met name stearine bleek een goede vervanger
te zijn van de dierlijke vetten waaruit smeerkaarsen werden vervaardigd. Hiermee
begon de industrialisatie van de kaarsenfabricage. De eerste stearine kaarsenfabriek
werd in Parijs gebouwd, in 1831. En na het midden van de negentiende eeuw volgde
Nederland met twee fabrieken in Amsterdam, een in Schiedam en één in Gouda
(Hoekstra, Gouda-Apollo, 1992. Hoekstra, Kaarsenfabricage, 1988)).
De Goudse kaarsenfabriek werd in 1853 gesticht als nevenbedrijf van de
aardappelmeel-, siroop en sagofabriek Schoneveld, Westerbaan en Cie. aan de Hoge
Gouwe. De kaarsenfabriek liep zo goed, dat het bedrijf in 1858 werd losgemaakt van
de aardappelmeelfabriek en zelfstandig verder ging onder de naam N.V. Stearine
Kaarsenfabriek Gouda. De nieuwe fabriek werd gebouwd op een terrein aan de
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Schielands Hoge Zeedijk, even buiten de stad. Het bedrijf leverde een breed
assortiment dat varieerde van waxinelichtjes en nachtkaarsen tot grote kaarsen voor
religieus gebruik. Met zijn producten verwierf het bedrijf verschillende internationale
onderscheidingen. In 1892 was de fabriek de eerste klant van Philips, toen een
beginnend lampenfabriekje in Eindhoven. Vanaf 1893 vervaardigde de fabriek ook
kaarsen uit paraffine. De faam van het bedrijf werd in 1899 formeel bevestigd, toen
aan de fabriek het predikaat Koninklijk werd verleend.
Een ooggetuige uit 1875 was niet erg te spreken over de stank en de vervuiling
die de fabriek produceerde: ‘Uit een aesthetisch oogpunt beschouwd, is er niet veel
aantrekkelijks te zien en de reukzenuwen worden ook niet zeer aangenaam aangedaan.
Dat laat zich verwachten bij eene industrie, wier grondstoffen zijn, talk en palmolie.
De groote vaten, van Afrikas Westkust aangevoerd, verspreiden reeds van verre een'
scherpen, doordringenden reuk; het afvloeijende water is donkergeel gekleurd, en
treedt gij de fabriekgebouwen binnen, dan ondervindt gij, dat in onderscheidene
lokalen eene atmosfeer heerscht, die u onwillekeurig aan de walmende moerassen,
onder het ondoordringbaar loofdak der dompige wouden en onder den benaauwend
drukkenden hemel van het vaderland der palmolie doet denken’ (Craandijk,
Wandelingen, 1888, 51).
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Voor de werkgelegenheid werd de fabriek steeds belangrijker. In 1859 werkten
er 115 personen, in 1870 was dit getal gestegen tot 366 en in 1912 tot 600. Het bedrijf
kende al in 1883 een zogenaamde Voorzorgskas ten behoeve van hulpbehoevende
werknemers. Vanaf 1870 wierf het bedrijf een groot aantal vrouwelijke
personeelsleden. Het vooruitstrevende personeelsbeleid onttrok natuurlijk werknemers
aan de andere bedrijfstakken, zoals de garenspinnerij, die nauwelijks in staat waren
dezelfde arbeidsvoorwaarden te bieden. Ook het gemiddelde loonniveau was hoger
dan in de andere bedrijven. Desondanks was er wel kritiek op de fabriek. In het blad
Recht Voor Allen, het orgaan van de Socialisten Bond van Domela Nieuwenhuis,
werd het bedrijf in de jaren 1896-1897 een aantal malen aangevallen. De verwijten
betroffen vooral de te lange werkdagen, het lage loon en de gevaarlijke
arbeidsomstandigheden (Kompagnie, Sociaaldemocratie, 1996. Regt, Arbeiders,
1984. Tang, Arbeidersemancipatie, 1985).
In het begin van de twintigste eeuw nam de vraag naar kaarsen af door de opkomst
van de gasverlichting en kort daarna door de gloeilamp. In 1929 fuseerden de laatste
twee Nederlandse kaarsenfabrieken: de Schiedamse fabriek Apollo en de Goudse
fabriek. Zo onstond de Koninklijke Stearine Kaarsenfabriek Gouda-Apollo.
Inmiddels was het assortiment van de kaarsenfabriek drastisch gewijzigd. Bij de
productie van stearinekaarsen kwamen glycerine en oleïne vrij, waarvoor een
belangrijke markt bleek te bestaan. Het bedrijf heeft al vroeg in de twintigste eeuw
het belang van deze chemische producten onderkend en in 1901 werd de Chemische
Fabriek te Rotterdam overgenomen, evenals de Zeep- en Waspoederfirma T.P. Viruly
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& Co. te Gouda. Mede door deze overnames werd de productie van chemicaliën
even belangrijk als de kaarsenfabricage.
In 1936 werd het bedrijf getroffen door een verwoestende brand, ontstaan door
broei in zakken met stearine. Vaten met kokende olie explodeerden en veranderden
het hele bedrijf in een vuurzee. Brandbare grondstoffen zoals paraffine, stearine, olie
en vetten dreven met het bluswater mee en zetten onderweg alles in vuur en vlam.
Daags na de brand dreven grote plakken gestolde stearine en paraffine op het water
van de Hollandsche IJssel en bleek vrijwel het hele complex te zijn verwoest. Toen
de fabriek weer was opgebouwd, brak de Tweede Wereldoorlog uit.
Na de oorlog onderging de kaarsenfabriek een grondige modernisering. De
productie van kaarsen werd sterk ingekrompen ten gunste van de chemie en in 1960
werd het bedrijf overgenomen door Unilever. De productie van kaarsen werd in 1983
overgeplaatst naar Waddinxveen en de fabriek in Gouda produceert sindsdien onder
de nieuwe naam Unichema halffabrikaten voor de petrochemische industrie. Met
uitzondering van een kantoorgebouw uit 1895, zijn vrijwel alle bouwwerken op het
huidige bedrijfsterrein van na de Tweede Wereldoorlog, wat niet alleen komt door
de brand van 1936, maar ook door de modernisering van het bedrijf.

Sigaren
De aartsvijand van de Goudse pijp verwierf rond 1865 een stevige positie in de
stedelijke economie. A.J. van der Aa die in zijn Aardrijkskundig Woordenboek van
1843 vrijwel alle belangrijke fabrieken noemde, vermeldde niets over het bestaan
van een sigarenindustrie. Maar in 1871 telde Gouda wel twintig fabrieken, waarvan
die van Van de Garde & Vrijlandt aan maar liefst 140 personen werk bood (Schouten,
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331 Sigarenfabriek van J.A. Donker aan de Vossenburchkade omstreeks 1920.

Sluis, 1977, 71). Het was alles nog handwerk. De mechanisatie kwam pas na de jaren
dertig van de twintigste eeuw. De meeste sigarenmakerijen waren zogenaamde
manufacturen, bedrijfjes zonder machines en zonder arbeidsverdeling. Alle arbeiders
ontvingen stukloon, waardoor de arbeidsmobiliteit onder de verschillende bedrijven
hoog was. In 1914 telde de stad zestien sigarenfabrikanten met in totaal 450
werknemers (Adresboek van 1914). Tot groot ongenoegen van hen werd in 1918 de
markt overspoeld met goedkope Duitse sigaren en de inflatie in Duitsland reduceerde
de Goudse sigarenindustrie in zeer korte tijd tot enkele bedrijfjes.
De firma van J.A. Donker, die al in 1896 vestigingen in Gouda had, besloot kort
na de eeuwwisseling tot de bouw van een grotere fabriek aan de Vest. Toen hij
daarvoor geen toestemming kreeg van de gemeente, liet hij in 1909 een nieuwe
fabriek aan de Graaf Florisweg bouwen, waartoe ook behoorden: de aanleg van een
toegangsweg, een directeurswoning en een brug over de gracht rond het gebouw. In
1913 werd de fabriek uitgebreid. Naast deze fabriek beschikte Donkers ook over een
aantal sigarenwinkeltjes in Gouda. Zijn sigaren genoten landelijke bekendheid, vooral
de Napoleon sigaar. J.A. Donker bleef produceren tot 1939, toen hij zijn deuren
moest sluiten. De fabriek werd vervolgens verkocht aan het ministerie van Defensie,
dat er tot 1996 gebruik van heeft gemaakt. Daarna werd het monumentale
fabrieksgebouw gesloopt. Het gebouw telde drie verdiepingen en een zolder onder
een geknikte kap. In de zuidwestelijke hoek van het pand was een woning
ondergebracht. Dezelfde hoek was in het verleden voorzien van een torentje, dat later
is afgebroken. Een aardig detail was de gevelschildering die in 1996 nog net leesbaar
was: ‘Vraagt alleen de 7 cents Napoleon van J.A. Donker’.

Gas en elektriciteit
Het principe van gaswinning uit steenkolen werd al aan het einde van de achttiende
eeuw ontdekt. De heer Cossas uit Amsterdam was erin geslaagd gas te winnen uit
steenkolengruis, hars, teer en afvalstoffen van de olie- en vetindustrie. Dit procédé
werd in Gouda geïntroduceerd door de heren Westermann en Robbé en in 1853
bouwden zij aldaar de eerste fabriek voor ‘oeconomisch gaz’ onder de firmanaam
Robbé & Co. De fabriek werd gebouwd op het Mierennest, het terrein van het
Proveniershuis aan de Hoge Gouwe. De kwaliteit van dit gas viel in de praktijk erg
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tegen, want het bleek vrijwel uitsluitend geschikt voor straatverlichting. Daarom
werd in 1863 overgeschakeld op steenkolengas, dat zowel geschikt was voor
verlichting als voor verwarming en huishoudelijk gebruik. In 1887 werd het bedrijf
opgekocht door de gemeente, waarna het grondig gemoderniseerd werd
(Energiebedrijf Gouda 1987).
De vraag naar gas steeg sneller dan de fabriek kon leveren en in 1906 stelde de
gemeenteraad daarom voor te onderzoeken of het mogelijk was een elektrische
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energiefabriek te stichten. Aanvankelijk resulteerde dit onderzoek in een negatief
advies, want het rendement van een gelijkstroomcentrale zou te gering zijn. Maar
twee jaar later, toen het mogelijk was geworden om wisselstroomcentrales te bouwen,
kon de gemeenteraad over de streep worden getrokken. In 1910 werd op het terrein
van de gemeentelijke gasfabriek een elektriciteitscentrale gebouwd. De oude
gebouwen van het Proveniershuis moesten wijken voor een functionalistische
nieuwbouw en vanaf dat moment werd het gas-en-elektriciteitsbedrijf aangeduid als
de ‘Goudsche Lichtfabrieken’. De nieuwe ‘draaistroomcentrale’, zoals wisselstroom
destijds heette, werd aangedreven door stoomturbines. In de stad werden verschillende
transformatorstations gebouwd voor de omzetting van de hoogspanning naar de 110
volt die op dat moment de norm was. Zelfs onder het balkon van het stadhuis werd
een ruimte afgescheiden als transformatorstation (Beckum, Spanning, 1991).
Binnen een jaar overvleugelde de elektriciteitscentrale de capaciteit van de
gasfabriek. Een symbolisch moment werd bereikt toen het gasbedrijf in 1911 door
elektrische lampen werd verlicht. Vanaf de opening van de elektriciteitscentrale
werden in de stad elke avond vijf booglampen ontstoken, die tot elf uur bleven
branden. De lampen die voor deze stadsverlichting zorgden werden zo vaak gestolen,
dat leverancier Philips speciale lampen liet maken met daarop de tekst
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gedrukt: ‘gestolen van Gouda’. De Goudsche Lichtfabrieken beperkten de
elektriciteitslevering echter niet tot de stad zelf. Tussen 1910 en 1920 werden
Haastrecht, Reeuwijk, Woerden en Schoonhoven op het net aangesloten. Na 1920
werd het net nog verder uitgebreid. In 1951 werd de naam ‘Gemeente Licht Fabrieken’
gewijzigd in ‘Gemeente Energie Bedrijf’. In 1957 kon het bedrijf niet verder
uitbreiden op de bestaande, door water omzoomde locatie en werd het verplaatst. De
meeste gebouwen aan de Hoge Gouwe werden afgebroken, maar de grote gashouders,
de ketels en de schoorstenen bleven er tot 1979 staan. De overgebleven gebouwen
verkeren, ondanks de afwezigheid van de installaties, in goede staat en zijn nog steeds
herkenbaar als nutsbedrijf. Het restant van het complex bestaat uit drie delen die uit
verschillende perioden stammen. Het oudst is een machinehal die bij de oplevering
in 1910 onderdak bood aan twee stoomturbines en transformatoren. Hiernaast staat
een schakelstation uit 1939. Op de hoek van het Nonnenwater staat een modern
kantoorgebouw uit 1955 (Hillen, Machinefabriek, 1991. Stolp, Gasfabrieken, 1980).
De machinehal uit 1910 bestaat uit twee verdiepingen. De begane grond heeft vier
lage rondboogvensters. De verdieping, waar de machines stonden, heeft vier hoge
rondboogvensters. De gevel bestaat uit bruine baksteen met zandstenen speklagen
die zijn geornamenteerd met groene en witte siertegels. Het dak van de hal wordt op
de hoekpunten gesteund door zandstenen ornamenten en aan de zijkanten door
uitkragend siermetselwerk. In 1959 werd dit gebouw ingericht als toonzaal voor
gasapparatuur met een werkplaats op de begane grond. Tussen de eerste en de tweede
machinehal bevindt zich een toegangspoort met erboven het stadswapen. Het
naastgelegen gebouw is een schakelstation met een 10 kilovolt hoogspanningsstation
op de eerste verdieping en een 3 kilovolt station op de tweede verdieping. Het gebouw
is in een zakelijke stijl vormgegeven en aanmerkelijk minder geornamenteerd. De
gevel is verticaal geleed, met op elk van de twee verdiepingen vier groepen van drie
vensters. De ingang van deze hal bestaat uit een hoge toegangspoort, gevat in een
zandstenen lijst. Boven de poort bevinden zich drie vensters met daarboven in reliëf
de letters GLF, herinnerend aan de oude naam van het energiebedrijf.

Waterleiding
Hierboven werd al opgemerkt dat het water rondom Gouda vroeger van redelijke
kwaliteit was. Dat veranderde in de loop van de negentiende eeuw. Door de
bevolkingsgroei en de industrialisatie nam de vervuiling van het oppervlaktewater
toe en dat had directe gevolgen voor de volksgezondheid. In 1842 had stadsarts W.F.
Büchner zijn beruchte analyse gepubliceerd, maar directe maatregelen bleven uit tot
1868, toen er een cholera-epidemie uitbrak. De ellende die dit veroorzaakte, bracht
het stadsbestuur ertoe een publieke watervoorziening te scheppen in de vorm van
een waterschuit, die een eind stroomopwaarts water uit de Hollandsche IJssel naar
de stad bracht. Een tweede epidemie, in 1871, eiste de levens van 145 Gouwenaars.
Opnieuw greep het stadsbestuur in. Nu werd het water gereinigd door toevoeging
van ijzerchloride en koolzuurhoudende soda. Dit water werd in grote tonnen aan de
bevolking verkocht voor een cent per emmer. Een dergelijk bedrag was voor veel
inwoners te hoog, waardoor de consumptie van vervuild grachtenwater gewoon
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doorging. De verstrekking van schoon drinkwater in grote tonnen kreeg echter wel
een vervolg. In 1873 werden de eerste twee vaten met gezuiverd water op het stadserf
geplaatst. Tien jaar later was het aantal gemeentelijke vaten opgelopen tot 72, die
op verschillende plaatsen in de stad stonden.
In 1879 deed de Gemeentelijke Gezondheidscommissie een vergelijkend onderzoek
naar de kwaliteit van het water uit de Lek, de Maas en de IJssel. Daarna werd nog
lange tijd gediscussieerd over de vraag of een centrale waterleiding gebruik zou
moeten maken van water uit de Lek of water uit de IJssel. In 1882 kon de knoop
worden doorgehakt en werd de Goudsche Waterleidingmaatschappij opgericht. Het
nieuwe bedrijf begon met de aanschaf van ruim dertien kilometer ijzeren buizen.
Aan de Schielandse Hoge Zeedijk werd een terrein ingericht voor de inname, de
zuivering, de opslag en het transport van het water. Aan de IJssel werd een
zogenaamde ‘Prise-d'eau’ gebouwd, waarmee water uit de rivier kon worden gepompt.
Filters, klaarbassins en bezinkbakken zorgden voor de reiniging van het water. Er
kwam een watertoren met hoogreservoir die was uitgerust met een door stoomkracht
aangedreven pompinstallatie. Het drinkwaterleidingbedrijf
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333 Het industrielandschap aan weerszijden van de Hollandsche IJssel in 1998.

334 De watertoren aan de Schielandse Hoge Zeedijk in 1998.

werd op 3 december 1883 feestelijk geopend (Schouten, Waterleiding, 1983).
Het duurde enige tijd voordat alle Gouwenaars het leidingwater wilden drinken:
het was niet gratis, IJsselwater wel en bovendien vonden velen dat ‘levend water’
meer smaak had (Schouten, Waterleiding, 1983, 13). Desondanks groeide het aantal
abonnees in het eerste jaar van 165 tot 764. In 1921 schakelde de maatschappij van
oppervlaktewater over op grondwater. Om dit op te pompen werden in totaal 22
putten geslagen. Maar alvorens dit water voor consumptie geschikt was, moest het
een uitgebreide behandeling ondergaan. Ten eerste werd het water door een groot
aantal sproeiers geleid, waardoor het werd belucht. Daarna werd er kalkwater aan
toegevoegd om het te ontharden. In een tweetal reactie- en bezinkbassins kon
vervolgens het grootste deel van het slib bezinken. Tot slot volgden een snelfiltratie
en een langzame zandfiltratie. Het schone water werd opgeslagen in reinwaterkelders
en vervolgens in het leidingennet gepompt. De waterleidingmaatschappij werd in
1956 overgenomen door de gemeente Gouda. Rond dezelfde tijd begon het grondwater
te verzilten. Omdat het teveel aan zout niet voldoende kon worden geëxtraheerd, liet
de gemeente een nieuw pompstation bouwen in Bergambacht. Bij dit dorp in de
Krimpenerwaard verrees eveneens een nieuw zuiveringsbedrijf. Een transportleiding
verzorgt sindsdien het vervoer van water naar Gouda.
De voormalige waterleidingterreinen aan Schielands Hoge Zeedijk verloren hun
oude bestemming, behalve de watertoren die nog een rol in de waterdistributie kon
blijven vervullen. De toren, gebouwd naar een ontwerp van J. Schotel, is drieëndertig
meter hoog. De plaats van het reservoir en de lekvloer zijn aan de buitenzijde
aangegeven door horizontale, gemetselde banden. De toren heeft een laag, achthoekig
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puntdak met een lantaarn als bekroning. De open bassins hebben nog enige tijd dienst
gedaan als zwembad.
Stijn van Genuchten
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Ruimtelijke en architectonische veranderingen binnen de singels
Kadastraal minuutplan uit 1828
Hoe historici ook mogen oordelen over het bewind van Napoleon, het is in ieder
geval aan zijn keizerlijk decreet van 1811 te danken dat de kadastrale administratie
werd ingevoerd, waardoor we beschikken over betrouwbaar en gedetailleerd
kaartmateriaal van alle dorpen en steden in Nederland. De kadastrale kaarten waren
in de eerste plaats bedoeld als objectieve grondslag voor de belasting, die vroeger
eenvoudigweg werd verpacht, een situatie die wel eens aanleiding gaf tot omkoperij
en machtsmisbruik. De kaarten met bijbehorende leggers geven voor het eerst in de
geschiedenis een betrouwbaar beeld van de stadsplattegrond en het grondgebruik.
De stad verschilde bij de eerste kadastrale opmeting in 1828 nog niet veel van de
zeventiende-eeuwse situatie, maar het verschil tussen 1828 en 1995 is enorm. Hier
en daar is de stad onherkenbaar veranderd, meestal niet ten goede, zo kan de liefhebber
van het oude Gouda niet nalaten te denken. Maar sommige gedeelten zijn vrijwel
ongeschonden gebleven, zoals het gebied rond de Janskerk, de Oost- en Westhaven,
de Gouwe, de Markt, de Turfmarkt, de Peperstraat en enkele andere straten in het
centrum. Vooral aan de randen is de band met het verleden vervaagd, wat onder meer
te wijten is aan de dempingen en de stadsvernieuwing. De dempingen worden door
menigeen in Gouda betreurd en waren niet altijd nodig. Dat lag anders bij de
stadsvernieuwing uit de jaren zeventig van de twintigste eeuw (Stadsvernieuwing,
1976). Toen werd er meer gesloopt dan nodig was, maar het is te begrijpen dat de
stad verlost wilde worden van al die piepkleine, naargeestige huisjes die in de tweede
helft van de negentiende eeuw voor het industrieproletariaat uit de grond waren
gestampt. De nieuwe woningbouw, meestal in meer lagen en in goedkoop ogende
lichtbeige baksteen, heeft wel de kwaliteit van de huisvesting verhoogd, maar niet
de kwaliteit van het stadsbeeld. De schaal van de oude stad is nu eenmaal niet
berekend op immense woonblokken. Het gebied binnen de singels werd in 1979
aangewezen als beschermd stadsgezicht conform artikel 21 van de Monumentenwet
uit 1961, al kon met dit wettelijk instrument het gemeentelijk beleid niet ineens totaal
veranderen.
Grote doorbraken voor het verkeer zijn de stad bespaard gebleven: na enkele
pogingen gaf het stadsbestuur de moed op. Een eerste poging was de verbreding van
de Aaltje Baksteeg in 1914 (Smook, Binnensteden, 1984, 96). Onduidelijk is welk
direct nut men van deze verbreding verwachtte, omdat de steeg niet deel uitmaakt
van een doorgaande route. In 1951 wilde het stadsbestuur de verkeersafwikkeling
tussen de Oosthaven en de Doelenbrug verbeteren en begon alvast met de verbreding
van de Lange Noodgodsstraat, maar toen de sloopwerkzaamheden tot halverwege
de Walestraat waren gevorderd, veranderde het stadsbestuur zijn plannen. In 1959
werden echter nieuwe doorbraken aangekondigd in het Stedebouwkundig Basisplan,
waarin burgemeester K.F.O. James aan de gemeenteraad schreef: ‘De binnenstad
heeft een stratenpatroon, dat niet opgewassen is tegen de sterke toeneming van het
wegverkeer, welke de laatste decenniën te zien gaven en dit nog minder zal zijn tegen
de verdere sterke toeneming van het verkeer, welke voor de volgende decenniën
verwacht wordt.’ Na deze ambtelijke volzin volgden de concrete voorstellen. De
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Raam zou worden gedempt, maar dat was in 1951 al besloten. De gedempte gracht
zou onderdeel worden van een verkeersverbinding

Wim Denslagen, Gouda

406

335 Manuscriptkaart van Gouda door stadsbouwmeester L. Burgersdijk (1870-1877): de Markt en
Janskerk.

336 Manuscriptkaart van Gouda door stadsbouwmeester L. Burgersdijk (1870-1877): het gebied
tussen de Gouwe en de Turfmarkt.
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337 Manuscriptkaart van Gouda door stadsbouwmeester L. Burgersdijk (1870-1877): het gebied
tussen Kleiweg en Lange Tiendeweg.

338 Manuscriptkaart van Gouda door stadsbouwmeester L. Burgersdijk (1870-1877): het gebied ten
zuiden van de Lange Tiendeweg.
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339 Manuscriptkaart van Gouda door stadsbouwmeester L. Burgersdijk (1870-1877): het gebied rond
de Peperstraat en de Raam.

340 Manuscriptkaart van Gouda door stadsbouwmeester L. Burgersdijk (1870-1877): het gebied ten
noorden van de Drapiersteeg en de Lange Willemsteeg.
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tussen het Bolwerk en de Veerstal. De Kuiperstraat zou verbreed moeten worden en
een verbeterde aansluiting krijgen op de beide Noodgodsstraten en de Doelenstraat.
De Barbaratoren ‘komt vrij te staan in de verbrede Kuiperstraat’, aldus het Basisplan.
Er zou ook een doorbraak komen naar de Karnemelksloot door verbreding van de
Stoofsteeg, de Cappenersteeg en het Paradijs, met een nieuwe brug over de
Blekersingel. Ten oosten van de Kleiweg zou een nieuwe verbinding worden
aangelegd tussen het plein achter de Waag en de Blekersingel, parallel aan de Kleiweg,
met een brug over de singel. Vanaf de Crabethstraat zou een verbinding worden
gemaakt met de Nieuwehaven door de bouw van een brug over de Kattensingel en
die verbinding zou worden doorgetrokken naar Achter de Vismarkt door verbreding
van de Vrouwesteeg en de Naaierstraat. Bij de Vlamingstraat zou een brug komen
over de Turfsingel. De Lemdulsteeg zou worden verbreed en er zou een parkeerterrein
worden aangelegd tussen de Houtmansgracht en de Wilhelminastraat. Er zou ook
een parkeerterrein komen ter plaatse van de Slapperdel, de steeg die vroeger aan de
Vrouwesteeg lag. En er zou een doorbraak komen tussen de Nieuwehaven en de
Wilhelminastraat via de Slapperdel en de Nieuwstraat.
Afgezien van de demping van de Raam, de vernieuwing van de Lemdulsteeg, de
brug over de Turfsingel en de aanleg van de parkeerterreinen is er van de plannen
weinig terecht gekomen.

Kleiweg en de Nieuwe Markt Passage
Wie de Kleiweg vanuit het noorden ingaat, ziet de gevelwand aan de linkerzijde even
terugbuigen waardoor een klein plein wordt gevormd. Te bewijzen is het niet, maar
hier - direct achter de vroegere Kleiwegpoort - zou een wagenplein gelegen kunnen
hebben. Dergelijke pleintjes lagen wel vaker achter middeleeuwse stadspoorten.
Toevallig of niet, in 1885 lag er nog een stalhouderij, namelijk aan de westzijde,
direct achter molen De Noord die tot 1865 op de hoek van de Kleiweg heeft gestaan
en waarvan de veelhoekige plattegrond in de huidige bebouwing bewaard is gebleven.
Stallingen voor paarden en koetsen lagen ook in de nabijheid van de andere
stadspoorten en ze hebben hun bestaan nog lang kunnen rekken. Op de hoek van de
Lange Tiendeweg en de Geuzenstraat bevond zich nog in het begin van de twintigste
eeuw de stalhouderij van Eberveld. Nadat Gouda in 1867 een spoorwegstation had
gekregen, waren de treinreizigers voor het vervolg van hun reis op trekpaarden
aangewezen en daarom had het hotel tegenover het station een stalhouderij. Dit hotel
van J.N. Both lag op de hoek van de Crabethstraat en werd in 1938 vervangen door
de kantoren van De Goudse Verzekerings Maatschappij (Veerman, Oude Ansichten,
1976, 5).
Afgezien van de Kazerne, is bijna alles aan de oostkant van de Kleiweg nieuw.
Hier, op het voormalige terrein van het Maria Magdalenaklooster stond sinds 1614
het Pesthuis dat in 1799 werd overgedragen aan de militie (Dam, Marktgebied, 1988).
Het werd in 1841 verbouwd en bestemd tot Kazerne en zo staat het sindsdien met
zijn vierentwintig traveeën met rondboogvensters in twee reeksen boven elkaar als
een lange, gepleisterde doos in deze uithoek van de stad. Door zijn ongewone lengte
dreigt het gebouw zijn verhoudingen te verliezen, maar dat gevaar wordt enigszins
verminderd door de twee symmetrisch in de voorgevel geplaatste risalieten met grote
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poortdeuren. Boven de poorten en in de kopgevels bevinden zich fors bemeten oculi.
In dit bouwwerk was tussen 1882 en 1904 het vijfde bataljon van de infanterie
gelegerd, dat tot taak had de waterlinie te verdedigen. Voor de Kazerne lag een ruim
exercitieterrein, dat na het vertrek van de militairen in 1922 tot 1976 veemarkt is
geweest. Dit plein is sinds de aanleg van een groot winkel- en kantorencomplex
verdwenen. Voor de Kazerne ligt nu een winkelstraat met fietspad met een rij
boompjes, de Agnietenstraat. Aan de andere kant van de straat is in 1990 de Nieuwe
Markt Passage gebouwd, een complex met winkels, kantoren, woningen en een
parkeergarage met dakplein naar ontwerp van Atelier PRO uit Den Haag in opdracht
van de Haagse projectontwikkelaar MAB in combinatie met financier Aegon. De
Kazerne maakte deel uit van de algehele herinrichting van dit gebied en werd in 1986
verbouwd onder leiding van architect A.C. Bitter. Het gebouw bevat nu een bioscoop,
enkele winkels en drie woningen op de verdieping. Het concept voor deze ingreep
in het stadslichaam staat op naam van stedenbouwkundige J.A. Keijzer (Pollmann,
Herbestemd, 1994, 55). Midden op de Nieuwe Markt staat een levensgroot, bronzen
beeld van een boerin die een grote, ronde kaas in haar armen houdt. Dit kunstwerk,
in 1988 gemaakt
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341 Luchtfoto uit 1927 van het gebied rond de Kleiweg. Achter de Kleiwegkerk staat de kazerne en
ter plaatste van het vroegere exercitieterrein staat de veemarkthal. Boven de kazerne is de Varkenmarkt
te zien en daarboven de Nieuwe Markt bij de Agnietenkapel. Rechts op de foto de Vrouwetoren (KLM
Aerocarto).

342 Luchtfoto uit 1928 met in het midden de Vrouwetoren. Rechts hiervan ligt de Slapperdel, de
smalle, doodlopende steeg die haaks op de Vrouwesteeg staat. Links van de Vrouwetoren ligt - aan
de Nieuwehaven - de Eerste Burgerschool voor Meisjes en ten noorden ervan het steegje De
Portemonnaie (KLM Aerocarto).
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343 De Kleiwegsbrug in 1904.

344 De ontwerptekening van de Kleiwegsbrug uit 1869 (Geselschap, Gemeentebestuur 1816-1920,
1977, nummer 1105, 298).

door Ineke van Dijk, is een eerbetoon aan degenen op wie de vervaardiging van de
kaas in feite neerkwam: de boerinnen.
Er zijn in dit gebied nog enkele restanten van de vroegere structuur te herkennen.
Zo liep langs de westgevel van de Kazerne een zijl ter plaatse van de huidige
Kazernestraat. Door dit watertje, dat in de jaren dertig werd gedempt, gingen vroeger
de groenteschuiten vanuit de Blekersingel op weg naar de Naaierstraat via het
Agnietenwatertje, langs de Sint Anthoniestraat en Blauwstraat (Scheygrond,
Straatnamen, 1979, 86). Tussen de Kazernestraat en de Kleiweg staan de grote
nieuwbouwcomplexen van McDonalds, C&A, Hij, Het Kruidvat, Blokker, Vroom
en Dreesmann en de Hema. Waar nu de Hema staat, stond een gepleisterd dwarshuis
met een voortuin met daarin een grote boom die zijn takken tot ver buiten de rooilijn
stak. Hier bouwde autohandelaar J. Hulleman in 1928 een modernistisch vormgegeven
garage met een benzinepomp op de stoep (Dolder, Oude Ansichten, 1980, 20). Zo
begon de modernisering van de oude Kleiweg. Aan de noordzijde van de autogarage
stond toen nog het Oude Vrouwenhuis, maar niet lang meer. Het werd in 1937
afgebroken. En ten noorden hiervan stond de Kleiwegkerk die in 1964 werd
afgebroken. Dit gedeelte wordt nu ingenomen door de genoemde grootwinkelbedrijven
met hun grote, al te grote en te ongevoelig vormgegeven bouwvolumes. Waar deze
nieuwbouw aan de Kleiweg eindigt, bevindt zich de Nieuwstraat die naar de Nieuwe
Markt Passage loopt. Deze straat staat nu haaks op de Kleiweg, maar liep voorheen
onder een schuine hoek in noordoostelijke
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345 De kazernepoort rond 1910 gefotografeerd vanaf de Varkensmarkt.

346 De heringerichte en gerestaureerde kazerne ligt aan een nieuw aangelegde straat die de
historiserende naam Agnietenstraat draagt.

richting, parallel aan de richting van de oude perceelscheidingen. Tegenover de
ingang van de Nieuwstraat lagen aan het einde van de negentiende eeuw de twee
huizen van uitgeverij G.B. van Goor met hun mooie witgepleisterde lijstgevels. De
twee huizen werden kort na 1900 afgebroken en vervangen door een winkelpand van
witte baksteen met art nouveau ornamentiek, de stijl die voor deftige winkels lijkt
te zijn uitgevonden. De art nouveau ontbreekt in bijna geen enkele Goudse
winkelstraat, maar tot de buitensporige weelderigheid, waartoe ze zich zo goed leent,
is het nergens gekomen. De sierstijl waarmee de twintigste eeuw begon is aan de
Kleiweg beperkt gebleven tot enige tegeltableaus in de boogvelden en enkele
vloeiende lijnen in de architectonische details.
Om nu terug te keren tot de Nieuwstraat zelf, deze werd in de jaren 1584-1589
aangelegd op het terrein van het Maria Magdalenaklooster (Scheygrond, Straatnamen,
1979, 92 en 138). Op dit terrein werd, zoals gezegd, in 1841 de Kazerne gebouwd
ter plaatste en mogelijk met gebruikmaking van muurwerk van het hier in 1611
gebouwde Pesthuis. Het terrein aan de noordzijde van de Kazerne wordt op het
kadastrale minuutplan uit 1828 Pest Kerkhof genoemd, door zeven huisjes gescheiden
van het Pest Erf. Deze zeven huisjes werden in het begin van de achttiende eeuw
gebouwd voor de huisvesting van proveniers uit het Oude Vrouwenhuis aan de
Kleiweg (Walvis, Beschrijving, 1714, 191). Het exercitieterrein werd in 1922 tot
veemarkt bestemd en toen deze in 1977 werd opgeheven, kwam er ook een einde
aan het bestaan van het mooie, in 1911 aangelegde plein dat achter de Agnietenkapel
lag. Wat nu Nieuwe Markt heet en vroeger deel uitmaakte van het kloosterterrein
van de Agnieten, is een restant van deze in 1911 aangelegde Nieuwe Markt. Deze
markt was destijds nodig om ruimte te scheppen voor de sterk gegroeide veehandel
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(Dam, Marktgebied, 1988, 23). Voor de aanleg van dit nieuwe plein werd het
Agnietenwatertje gedempt.

347 De Blekersingel in 1910.

348 Stalhouderij Eberveld in de Geuzenstraat omstreeks 1910.
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349 De Kleiwegkerk van Onze Lieve Vrouwe Hemelvaart in 1963. Aan de rechterzijde is de kazerne
nog net zichtbaar.

350 Transept en koor van de Kleiwegkerk in 1963.

Hoe de Kleiweg er voor de komst van de autohandelaar Hulleman uitzag, kan men
zich met behulp van oude foto's een goed beeld vormen. De Kleiweg is tegenwoordig
een winkelpromenade. Hier en daar zijn - boven de etalages - wel wat aardige
gevelontwerpen uit het begin van de twintigste eeuw bewaard gebleven, zoals die
van de schoenwinkel Van Woensel naast het laat negentiende-eeuwse blok op de
hoek van de Turfmarkt. Deze bakstenen gevel is gevat in natuurstenen muurdammen
die overgaan in de gevelafdekkingen van de beide topgevels van het dwarsgeplaatste
zadeldak. Vreemd aan deze constructie is dat dit huis in de rij twee zelfstandige
zijgevels lijkt te hebben. En nog vreemder is dat de gekoppelde vensters op de tweede
verdieping geheel in natuursteen zijn gevat met twee uitspringende sierlisenen aan
weerszijden van de middelste drie vensters. Dat die liseentjes bekroond moesten
worden door cirkelvormige ornamenten valt toe te schrijven aan de poging van de
architect iets origineels te bedenken, maar waarom die nadruk op de tweede
verdieping?

De Kleiwegkerk
Waar nu het warenhuis van Vroom en Dreesmann ligt, stond tot 1964 de Kleiwegkerk
van de parochie van Onze Lieve Vrouwe Hemelvaart. Ten zuiden van de kerk lag
de pastorie. De kerk werd gesticht door de in 1856 tot parochie verheven statie, die
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sinds 1818 was gevestigd in de Gasthuiskapel. In 1870 kochten de kerkmeesters een
aantal panden aan de Kleiweg, vanaf het huis genaamd De Aap tot aan het Oude
Vrouwenhuis voor de nieuwe parochiekerk. Deze werd tussen 1877 en 1879

351 Woonhuis aan de Kleiweg in 1910, waar in 1973 de Hema werd gebouwd.

gebouwd naar ontwerp van A.C. Bleys. De eerste steen werd in 1878 gelegd door
deken en pastoor P.C.Th. Malingré en de kerk werd in 1879 geconsacreerd door de
bisschop van Haarlem. De toren kon om financiële redenen pas in 1902 worden
toegevoegd, maar die mocht er dan ook zijn met haar hoge gestalte en scherpe
naaldspits. De kerk bestond uit een driebeukig schip van vijf traveeën, een transsept
en een koor van twee traveeën met vijfzijdige sluiting. De kerk bezat een orgel op
de westelijke tribune, een hoofdaltaar naar ontwerp van de Antwerpse beeldhouwer
Pierre Peeters, een communiebank en een preekstoel. Tegen de transeptgevels waren
smalle galerijen gebouwd voor de weeskinderen. Het interieur moet erg mooi zijn
geweest met al die feestelijke beschilderingen op de wanden en op het houten,
spitsbogige tongewelf van het middenschip (Kalf, Katholieke Kerken, 1906, 260-261.
Rosenberg, Kerkelijke Bouwkunst, 1972, 127). Voordat de kerk in 1964 werd
gesloopt, zijn er voor zover bekend niet eens kleurenfoto's gemaakt. Neogotiek werd
toen nog algemeen veracht als een waardeloze namaakstijl.
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352 Luchtfoto van de Markt in 1927 (KLM Aerocarto).

De Markt
Gouda heeft een van de mooiste pleinen ter wereld, dat al in 1943 werd beschermd
op grond van artikel 43 van de Woningwet (Kluyver, Marktverordening, 1946). Op
de vroegste foto's zien we een kaal plein met hier en daar houten paaltjes om het vee
tijdens marktdagen te kunnen vastleggen. De schoonheid ligt meer in de vorm en de
maten van het plein dan in de architectuur van de gebouwen eromheen, want die is
niet bijzonder, afgezien dan van de voorname Waag, het gotische stadhuis

353 De zuidwand van de Markt, tot in het begin van de twintigste eeuw Oudelle genoemd (foto van
Henri de Louw uit 1881).
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354 Aan de Markt nummer 72 werd in 1900 een nieuw politiebureau gebouwd met een pronkgevel
in de stijl van de Hollandse renaissance.

355 Plattegrondtekening van het politiebureau aan de Markt uit 1900 met de in 1978 aangebrachte
wijzigingen voor de huisvesting van wethouders.

356 De Wijdstraat in 1904 met gebouw De Zon dat als een stedenbouwkundig kamerscherm het
marktgebied afsluit. De Zon werd in 1909 vervangen door een nieuw warenhuis van lichtgele baksteen
met een voor die tijd zeer grote etalage in staal. Met zijn vriendelijke erkertjes en hier en daar wat
glas-in-loodramen hoopt het gevaarte op enige stedenbouwkundige erkenning. Bovenop het dak staat
een koperen zon als huisteken te blinken. Het gebouw werd in 1990 gerestaureerd en ingericht tot
speelautomatenhal.

en het deftige gebouw Arti Legi. De rest bestond en bestaat uit onopvallende huizen,
waarvan de meeste als winkel in gebruik zijn. Voor de marktbezoekers waren er
enige etablissementen, zoals hotel De Zalm, restaurant De Harmonie, café Belvédère
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en hotel Het Herthuis. De Harmonie lag aan de noordzijde van de Waag en is in 1938
afgebroken. Het gebouw was vermoedelijk in de tweede helft van de achttiende eeuw
tot stand gekomen door samenvoeging van drie huizen, waarbij het middelste huis
als schijnrisaliet was opgevat. Het rechter deel werd in 1914 vervangen door het
hoge hoekgebouw van de bank van T. Goedewaagen. Dit gebouw was ontworpen
door de Rotterdamse architect W. Stok en werd in 1936 verbouwd en in 1989
nogmaals aangepast. Sindsdien staat hier een van de somberste bouwwerken van
Gouda. Uit het te grote gebaar waarmee gepoogd is bij de traditionele architectuur
aan te sluiten, spreekt iets hopeloos en ook iets machteloos. Op de hoek van de Markt
en de Hoogstraat ligt café Belvédère, waar in de zeventiende eeuw de
Rederijkerskamer De Goudsbloem was gevestigd, althans dat vermoedt men (Jong,
Gouda, 1992, 23). Aan de westzijde van de Markt lag het Herthuis, ter plaatse van
het brede gebouw waarin tegenwoordig een drogisterij is gevestigd.
De zuidwand van de Markt, waarachter de Janskerk oprijst, heette tot ongeveer
1900 Botermarkt. In de zestiende eeuw werd dit gedeelte van de Markt ook wel
Oudelle genoemd. Het gebogen gedeelte van de Markt heette tot in het begin van de
twintigste eeuw Regenboog en de westwand - het verlengde van de Kleiweg - heette
Koestraat. Op de oudste foto van de Markt, in 1867 gemaakt door J.H. Kiebert, zien
we nog enkele zeventiende-eeuwse huizen met bakstenen tuitgevels en boogvelden
boven de vensters. De ramen zijn al wel naar negentiende-eeuws schuifmodel. Op
de foto's van Henri de Louw uit 1881 zijn hier en daar nog enkele
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357 De oostzijde van de Markt, de Regenboog, tussen de Waag en de Hoogstraat in 1904 op een
ansichtkaart van A. Quant. Naast de Waag lag Café De Harmonie en op de hoek van de Hoogstraat
Café Belvédère.

358 De oostzijde van de Markt tussen de Waag en de Stoofsteeg, vroeger Regenboog geheten, op een
door B. Gompers uitgegeven ansichtkaart (omstreeks 1915). Het marktgebied rond het stadhuis was
het epicentrum van de handelsactiviteiten. Naast Hotel de Zalm zijn stroopwafels te koop, daarnaast
is de Goudsche Courant gevestigd en een deur verder bevindt zich een melksalon, een wat deftiger
aanduiding dan melkwinkel.

zeventiende- en achttiende-eeuwse huizen te zien, in enkele gevallen inclusief hun
topgevels, maar de negentiende-eeuwse lijstgevels zijn in de meerderheid en de
grotere gebouwen hebben al geheel nieuwe voorgevels. Het oudste huis op de
genoemde foto's is vermoedelijk het Herthuis aan de Koestraat. De voorgevel dateerde
uit de zestiende eeuw (Scheygrond, Straatnamen, 1979, 124 en 125).
De Markt behoort evenals de Kleiweg tot het winkelgebied met hier en daar een
uitspanning. Het stadhuis, de Waag, het voormalige Politiebureau, dat in 1900 werd
gebouwd, en Arti Legi vertegenwoordigen de stedelijke overheid, respectievelijk
openbaar bestuur, toezicht op de handel, handhaving van de openbare orde, de
rechtspraak en de kunsten. Het Politiebureau, een ontwerp van stadsarchitect L.
Burgersdijk, heeft een voorgevel in de stijl van de Hollandse renaissance met
speklagen, een trapgevel met natuurstenen versieringen en een fronton met bovenop
drie gepunte bollen. De stijl maakt duidelijk dat de Sterke Arm wortelt in oudhollands
recht. Bij het winkelgebied van de Markt hoort ook het korte stukje van de Wijdstraat,
die aan de zuidzijde wordt afgesloten door het grote winkelpand waarin sinds 1990
een speelautomatenhal is gevestigd. Hier stond het witgepleisterde, laat
negentiende-eeuwse gebouw De Zon, waarin de firma van Vroom en Dreesmann
een filiaal opende. Het nieuwe, nog bestaande gebouw van gele baksteen is in 1909
gebouwd naar ontwerp van P.G. Buskens (Berg, Jongere Bouwkunst, 1992, 11). Het
moet met zijn enorme etalages een uiterst moderne indruk hebben gemaakt en met
zijn balkonnetjes en glas-in-lood doet het gele gevaarte ook zijn best om een
vriendelijke indruk te maken. Dat was volgens A. Loosjes helemaal niet gelukt.
‘Welk een wansmaak’, schreef hij in 1923 in het tijdschrift Buiten, ‘is het niet treurig,
dat men straffeloos voor tientallen van jaren een stad op een dergelijke manier kan
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verontreinigen?’ Zijn verontwaardiging was terecht, maar aan het einde van de
twintigste eeuw raakt ook dit monstrum een tere snaar. Het gebouw is in 1990
gerestaureerd en bovenop het dak is ter herinnering aan zijn voorganger een blinkende
metalen zon geplaatst.
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359 De tekenzaal van Arti Legi aan de Zeugstraat.

360 De bouwtekening uit 1886 van de tekenzaal aan de Zeugstraat (stadsarchief).

361 De achterkant van de stad aan de voet van de Janskerk. Op de foto uit 1965 is het kaploze huis
Achter de Kerk 10 te zien. Links de brede steunbeer met poortje van de zuidelijk transeptarm van de
kerk.

362 Het kostershuis (Achter de Kerk 15) in 1962. Het statige, evenwichtig geproportioneerde huis
uit het begin van de negentiende eeuw staat gedeeltelijk op de zijl die hier langs de zuidzijde van de
Janskerk loopt. De tuin ernaast is bezig het huis te verzwelgen.

Arti Legi
Het witgepleisterde gebouw met het opschrift ‘Arti Legi’, dat aan de oostzijde van
de Markt ligt, werd in 1854 gebouwd ter plaatse van een middeleeuwse voorganger,
waarin sinds het begin van de zeventiende eeuw de botermarkt was gevestigd en
voordien de Grote School. Het gebouw werd ontworpen door architect W.C. van
Goor. De gevel doet vermoeden dat hier voorname en gewichtige zaken werden
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besproken. Daarop wijzen niet alleen de evenwichtige gevelindeling onder de
feestelijke bekroning en het kleine balkon in het midden, dat voor proclamaties
geschikt zou zijn, maar ook het Latijnse opschrift waaruit blijkt dat het gebouw zowel
de Kunst als de Wet dient. De Wet zetelde beneden in de vorm van het Kantongerecht
en voor de Kunst ging men de trap op, waar de Stadstekenschool was gevestigd.
Maar er waren nog andere instituties die van het gebouw gebruik maakten, zoals de
Schuttersraad, de Kamer van Koophandel en Fabrieken, de Schoolcommissie, de
Commissie van Toezicht op het Middelbaar Onderwijs, de Gezondheidscommissie
en de Commissie van Toezicht op de Stedelijke Muziekschool. En in de ochtenduren
hielden de stadsgeneesheren er spreekuur voor de armen. In 1874 werd mede op
initiatief van tekenleraar Johannes Bertelman het Museum van Oudheden opgericht
en in dit gebouw ondergebracht. In 1939 is de collectie overgebracht naar het
Catharina Gasthuis. Het Kantongerecht was sinds 1854 gehuisvest in het gebouw
Arti Legi (Berg, Markten, 1993, 12, Habermehl, Monumentaal, 1987, 4 en Lange
van Wijngaerden, Beschrijving, III, 1879, 22). In 1886 werd achter Art Legi een
nieuw gebouw opgetrokken dat op de begane grond een nieuwe tekenzaal voor de
Stadstekenschool bevatte. Op de verdieping bevond zich een zaal die bestemd was
voor onder andere de Schuttersraad en de Kamer van Koophandel (Geselschap,
Gemeentebestuur 1816-1920, 1977, 12, nummer 1109).

Achter de Kerk
Het straatje rondom de Janskerk heet Achter de Kerk en is vanaf de Markt alleen te
bereiken via de Kerksteeg. Het straatje is smal en was voor het begin van de twintigste
eeuw nog smaller door de vele huisjes die tegen de kerkmuren waren aangebouwd.
Het kleine gebied aan de voet van het kerkgebouw heeft hier en daar het karakter
van een binnenterrein, vooral waar de achterkanten van de omringende huizen in het
zicht komen, maar er zijn ook plekken waar de rommeligheid een romantische
schoonheid krijgt, zoals aan de zuidzijde van de kerk. Hier, aan de kant van de tuin
van het Catharina Gasthuis, staat het houten loodsje van steenhouwerij Roodbol. De
ouderdom van dit bouwsel is moeilijk te bepalen, maar
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363 De bocht van de Gouwe. Luchtfoto uit 1950. Links de waterloop van Achter de Vismarkt die in
1954 zou worden gedempt. In het midden de twee zuilenhallen van de Vismarkt en rechts de
Gouwekerk. Aan het einde van de Gouwe ligt nog de beweegbare Hoornbrug die in 1950 zou worden
vervangen door de huidige stenen brug. Onderaan op de foto is het grote dak te zien van de
remonstrantse kerk die in 1988 werd gesloopt, met uitzondering van het portaaltje (KLM Aerocarto).

het zou nog restanten van zijn zeventiende-eeuwse voorganger kunnen bevatten,
want men zegt dat Gregorius Cool hier in het begin van de zeventiende eeuw zijn
werkplaats had. Het loodsje is in 1983 grondig gerestaureerd en wordt nog altijd
gebruikt als steenhouwerswerkplaats, waarbij de Janskerk zo vriendelijk is om een
stukje van haar zuidgevel ter beschikking te stellen als steunmuur voor de wat grotere
natuurstenen platen. Het enige keurige woonhuis in deze omgeving is de kosterij op
nummer 15: een symmetrisch opgezet huis met lijstgevel en schilddak uit omstreeks
1800. Naast dit zorgvuldig gemetselde huis ligt een tuin. De zijgevel aan de kant van
deze tuin is witgepleisterd, misschien om het groen beter te laten uitkomen.

Langs de Gouwe
De Gouwe stroomt bij het in 1575 aangelegde bolwerk de stad in. Wat er nog van
dit bolwerk over was, is in 1960 verdwenen door de aanleg van het verkeersplein
dat nu Bolwerk heet. Binnen de stad heet de westelijke kade Hoge Gouwe en de
andere kant Lage Gouwe. Het - nauwelijks merkbare - hoogteverschil tussen de beide
oeverwallen zou kunnen samenhangen met de voorstedelijke bodemvorming. Bij de
Donkere Sluis houdt de Gouwe op rivier te zijn: de Haven is gegraven of ze is een
gekanaliseerd deel van de riviermonding. De bocht bij de Gouwekerk is de laatste
manifestatie van de Gouwe als rivier en dat doet zij op een elegante en zwierige
wijze. De hoge kerk van Sint Jozef zet dit stedenbouwkundige gebaar sinds 1903
luister bij. De plaats van de kerk is treffend, maar wel toevallig, want de kerk is de
opvolgster van de in 1769 gebouwde Minderbroederkerk die weer in de plaats kwam
van de zeventiende-eeuwse statie van de minderbroeders. Misschien is de Gouwe
bij de zuilenhallen van de Vismarkt wel het mooist. Ook dominee Craandijk was
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onder de indruk: ‘... en schoon is het stadsgezigt, dat aan het einde, bij de Vischmarkt,
den wandelaar boeit. 't Is daar nog een regt schilderachtig
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364 Hoge Gouwe 187-189 met de gebouwen van de voormalige Goudsche Lichtfabriek, later
Gemeentelijk Electriciteits Bedrijf. Foto uit 1992.

365 Hoge Gouwe 191-199 in 1962. Achter de huizen torenen twee van de drie gashouders die
behoorden tot de Goudsche Lichtfabriek. De huizen zouden kort daarna worden gesloopt.

hoekje, met de brug over het breede water, met de afwisselende lijnen der
onregelmatige huizen, met het hooge dak der St. Janskerk, een echt Hollandsch
stadsgezigt, ernstig en toch zoo vol leven’ (Craandijk, Wandelingen, 1888, 59).
Het eerste gedeelte van de Lage Gouwe tussen de Nieuwehaven en het
Regentessenplantsoen werd tot ver in de negentiende eeuw Het Galgeveld genoemd
naar de plaats waar in de middeleeuwen de ter dood gebrachte misdadigers tentoon
werden gesteld totdat hun lijken waren vergaan. Dit galgenveld is in de vijftiende
eeuw verplaatst naar de Schielandse Hoge Zeedijk en ter plaatse van deze lugubere
plek aan de Gouwe stonden al in 1448 enige stadshuizen. Toch is de toponiem nog
eeuwen in het geheugen van de stad bewaard gebleven (Scheygrond, Straatnamen,
1979, 51). Aan de overzijde, aan de Hoge Gouwe dus, lag het Mariaklooster, later
het Proveniershuis en daarna de Energiefabriek met de drie gashouders. De gasfabriek,
die hier in 1853 was opgericht door de firma Westerman & Robbé, nam na enkele
malen te zijn uitgebreid het gehele terrein van het vroegere Proveniershuis in beslag,
waarbij van de oude bebouwing niets bewaard kon blijven. Nadat de stad de gasfabriek
in 1887 had overgenomen, werden allerlei installaties gemoderniseerd: het oude
retortenhuis met de machinekamer en enkele bijgebouwen werden toen gesloopt
voor de bouw van een nieuw zuiverhuis, een ketelhuis, een nieuwe machinekamer,
een directiekantoor, een steenkolenloods
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366 Luchtfoto uit 1928 van de gasfabriek (KLM Aerocarto).
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367 Foto uit 1964 van het huis op de hoek van het Nonnenwater en de Hoge Gouwe met op de
achtergrond de vroegere winkel van J.L. Bruns op de hoek van de Lage Gouwe en de Turfmarkt.

368 Lage Gouwe 140: een hoog bedrijfsgebouw met bovenwoningen uit de jaren zeventig van de
negentiende eeuw verkleed als stadspaleisje met neorococo snijwerk rond de centrale ingang en wulpse
consoles onder de kroonlijst. De gevel is naar behoren gevat tussen hoekblokken en het middenrisaliet
is niet meer dan een bewijsje

369 De etalage van de kleding- en stoffenzaak van J.L. Bruns op de hoek van de Lage Gouwe en de
Turfmarkt omstreeks 1910 (foto uit de verzameling van Henny van Dolder).

en regeneratieloodsen (Geselschap, Gemeentebestuur 1816-1920, 1977, 12, nummer
1110). Ook dit alles was van tijdelijke aard en op enkele gebouwen na bevindt zich
achter de Hoge Gouwe een verlaten en treurige vlakte. Er staat nog de in 1909 door
gemeentebouwmeester L. Koole ontworpen Electrische Centrale van het Gemeentelijk
Energiebedrijf, een bakstenen hal van vier traveeën met zware rondbogen op de
begane grond, hoge vensters met segmentbogen waarboven een uitgekraagde gootlijst
op gemetselde boogjes. Links van de ingangstravee, die bekroond wordt door
beeldhouwwerk van de voormalige Potterspoort (twee leeuwen die het stadswapen
vasthouden), staat nog een bakstenen machinehal met een gevel van muurdammen
tussen smalle, hoge glaspanelen, nors van uitdrukking zoals verwacht mag worden
van een gebouw dat energie moet produceren. Boven de ingang staan de initialen
van de Goudse Lichtfabriek: GLF. Tussen deze hal en het moderne, uit de jaren
vijftig daterende kantoorgebouw op de hoek van het Nonnenwater staat een
verkommerd restant van een negentiende-eeuws woonhuis. Hier, aan het begin van
de Gouwe, is het stadsbeeld zwaar geschonden, ook door de demping van het
Nonnenwater in 1960, maar eenmaal voorbij dit punt herstelt het beeld zich weer en
kan de Gouwe haar laatste traject in een gepast stedelijk decor vervolgen.
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Aan de Lage Gouwe, tussen de Nieuwehaven en de Turfmarkt, lag de oude
pottenbakkerij In de Gecroonde Spaerpot. Deze naam met het jaartal 1657 leest de
voorbijganger op de gevelsteen boven de begane grond van nummer 208. De
bakstenen gevel met natuurstenen banden, korfbogen boven de vensters en een
trapgevel met natuurstenen dekplaten kan zeventiende-eeuws zijn, maar zo te zien
is daarbij veel te danken aan een twintigste-eeuwse restauratie. Achter dit huis lag
een touwslagerij, zoals er in Gouda meer op achtererven te vinden waren (Scheygrond,
Straten, 1981, 171). De directeur van de genoemde pottenbakkerij woonde op nummer
192, direct naast de zijl die hier uitkwam. De plaats van de gedempte zijl is te
herkennen aan de smalle onbebouwde tussenruimte tussen de huizen. Vrijwel alle
verdwenen zijlen hebben zulke sporen in de stad nagelaten.
Op de hoek van de Lage Gouwe en de Turfmarkt stond het eerste warenhuis van
Gouda. De firma van J.L. Bruns had sinds 1883 de beschikking over een grote hal
op de begane grond van een woningbouwcomplex uit de jaren zeventig van de
negentiende eeuw. Nieuw waren de geweldig grote, bijna vier meter hoge en ongeveer
drie meter brede etalageruiten: een stukje Parijs aan de Lage Gouwe. Dit hoekgebouw
is in 1979 vervangen door een woongebouw van twintig appartementen in lichte
baksteen, waarbij de architect van het Utrechtse bureau Knoop & Nieuwveld moeite
heeft gedaan om enige variatie in het geheel te brengen. Het is een typisch product
van de naar kleinschaligheid strevende architectuurstroming van die jaren. Dat blijkt
bijvoorbeeld uit de blank gelakte kozijnen van wisselend formaat, de gevarieerde
gevelindelingen en de toepassing van zadeldaken tussen tuitgevels. Voorbij de
Turfmarkt staan vrijwel alleen nog maar monumenten, beschermd of nog niet
beschermd. De meeste hebben traditionele gevels, mooi en harmonieus, niet
uitzonderlijk en dat is misschien wel de essentie van het gave stadsbeeld. Lage Gouwe
166 valt wat dit betreft een beetje uit de toon. Het gevelontwerp mag dan in grote
lijnen traditioneel zijn, de uitwerking verraadt de wil om te breken met de traditionele
vormgeving. Hoe dat
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370 Hoge Gouwe 61-65 in 1962. De poort en de beide gepleisterde pakhuizen maakten deel uit van
de Goudsche Siroopfabriek. Alles gesloopt in 1964.

moest, was nog niet duidelijk en daarom is het nieuwe gezocht in de decoraties, zoals
de ongewone vorm van de hardstenen puibekleding, de vreemdsoortig gekrulde
voluten in de boogtrommels boven de vensters, de ongekende plaatsing van
diamantkoppen, de luchtigheid van de erker met balkon boven de deur en de poging
om met siermetselwerk de gevelbekroning een wat kunstzinniger aanzicht te geven.
Het huis werd in 1904 gebouwd. Even verderop aan de Lage Gouwe staan drie huizen
uit het derde kwart van de negentiende eeuw met de voor die tijd karakteristieke
gepleisterde venstersomlijstingen met kuif en de rechte kroonlijsten, ondersteund
door gesneden consoles. De drie huizen zijn van ongelijke breedte en hoogte, maar
door de gelijkvormige decoraties vormen ze toch een eenheid. Zelfs de grote
poortdeuren in het breedste huis, nummer 140, lijken minder storend in het geheel
dan het kreupele huisje ernaast. Architectonische details spelen misschien een grotere
rol in het stadsbeeld dan men soms denkt.
Achter zulke negentiende-eeuwse gevels bevinden zich vrijwel altijd oudere huizen,
meestal uit de achttiende of zeventiende eeuw en soms zijn er nog oudere restanten
van middeleeuwse houtconstructies bewaard gebleven. De gevel is niet altijd het
jongste onderdeel. Soms gaan moderne interieurs schuil achter historische geveltjes.
Achter elke gevel bevindt zich een particulier gebied, meestal ontoegankelijk, met
een goeddeels onbekende geschiedenis. Zelfs bijzondere bestemmingen, zoals
werkplaatsen of kerken zijn niet direct zichtbaar. Zo ligt achter het huis Lage Gouwe
200-206 een diepe fabriekshal die in 1986 werd ingericht tot kerkzaal van de
Pinkstergemeente. Aan de overzijde, Hoge Gouwe 139, bevindt zich, slechts
herkenbaar aan een bescheiden opschrift, de kerk van de christelijk gereformeerden.
Achter het onopvallende negentiende-eeuws woonhuis met een brave lijstgevel op
gebeeldhouwde consoles verrees in de jaren dertig een kerkgebouw in gereformeerde
stijl met smalle hoge vensters in de zijgevel en een zwaar, rood pannendak dat
halverwege wordt onderbroken door lagere dwarskappen.
Wie onbekend is in Gouda ziet de brede, gepleisterde pronkgevel aan de Hoge
Gouwe 107-113 niet direct aan voor een kerkgebouw. Het zou de gevel van een
theater kunnen zijn met al die feestelijke taartversieringen, maar de elegante
maskerade verhult de kerk van de oud-katholieken, de Sint Jan Baptist, die uit een
echte schuilkerk is voortgekomen. Aan de Hoge Gouwe 59, waar nu het weinig
subtiele, met betonnen heipalen versierde gebouw van het Arbeidsbureau staat, lag
tot aan het einde van de jaren zestig de Goudsche Siroopfabriek. Deze fabriek had
zich in drie woonhuizen aan de Hoge Gouwe gevestigd en langzamerhand de
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achterliggende opstallen tot aan de Raam toe aangekocht. Dit gehele complex is in
1964 met de grond gelijk gemaakt voor de bouw van het hierboven genoemde
Arbeidsbureau dat overigens inmiddels een andere functie heeft gekregen.
Een van de deftigste huizen is Hoge Gouwe 77. De gepleisterde lijstgevel heeft
bij een restauratie in de jaren zeventig zijn achttiende-eeuwse roedeverdeling
teruggekregen. Die konden worden gereconstrueerd op grond van de maatvoering
van de binnenluiken. De negentiende-eeuwse schuiframen met zes grote ruiten zijn
vervolgens uitgebroken. Hierdoor valt de gevel enigszins uit de toon.

371 Hoge Gouwe in 1970 met het gat van de verdwenen Siroopfabriek en rechts het witgepleisterde
huis op nummer 77, met nog negentiende-eeuwse schuifvensters.
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372 De Sint Jozefkerk in 1970 gezien vanaf molen De Roode Leeuw aan de Vest. De vieringtoren
priemt als een raket de lucht in. De huisjes van de Nobelstraat op de voorgrond zijn enige jaren geleden
gesloopt voor de bouw van moderne woningen. De rij huisjes met tuitgevels aan de achterzijde waren
in de jaren zeventig van de negentiende eeuw aan de Nobelstraat toegevoegd.

373 De Sint Jozefkerk aan de Gouwe (1971).

374 Plattegrondtekening van de Sint Jozefkerk van architect C.P.W. Dessing uit 1902.
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375 Doorsnede tekeningen van de Sint Jozefkerk uit 1902. Links de doorsnede van de tweede travee
naar het westen gezien en rechts de doorsnede over het transept naar het oosten.

376 Het schip van de Sint Jozefkerk naar het westen in 1995.

377 Het koor van de Sint Jozefkerk (ongedateerde oude foto).

Gouwekerk
De neogotische kerk aan de Hoge Gouwe werd tussen 1902 en 1904 gebouwd voor
de Sint Jozefparochie, die in 1856 was ontstaan uit de in 1633 door pater Gregorius
Simpernel opgerichte statie. Het ontwerp is van architect C.P.W. Dessing. De uit
rode baksteen opgetrokken kerk is een driebeukige kruisbasiliek met een door
zijkapellen geflankeerd, vijfzijdig gesloten koor. De beide transeptarmen zijn eveneens
vijfzijdig gesloten. De lichtbeuk rust op ronde kolommen met colonnetten en
bladkapitelen. De inwendige architectuur is uitgevoerd in ongepleisterd metselwerk
en de gehele kerk is overkluisd met kruisribgewelven. In de eerste travee van de
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zuidelijke zijbeuk en in de tweede travee van de noordelijke zijbeuk bevinden zich
veelhoekig uitgebouwde kapellen. Ten noorden van het koor is een ruime sacristie
aangebouwd met twee flankerende nevenruimtes en achter de zuidelijke koorkapel
ligt de paramentenkamer. Op de kruising van het dak staat een tachtig meter hoge,
zeshoekige houten spits die al van verre zichtbaar is. De spits lijkt gebouwd om de
toren van de Janskerk te kleineren, wat na eeuwen protestantse hegemonie misschien
wel gerechtvaardigd was, maar de bereikte hoogte is gebaseerd op een plompe aanzet
op de kruising. De voorgevel heeft drie portalen
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378 De pastorie van de Sint Jozefkerk in 1998: neorenaissance uit de jaren tachtig van de negentiende
eeuw.

met wimbergen en wordt geflankeerd door achthoekige traptorens die ter hoogte van
de dakvoet door middel van een uitgekraagde loopgang met elkaar verbonden zijn.
Het schip en de transeptarmen worden geschoord door luchtbogen, maar zonder
pinakels. Het interieur werd in 1906 door Jan Kalf smakeloos genoemd (Kalf,
Katholieke Kerken, 1906, 262). In 1972 besloot het kerkbestuur de kerk te verkopen.
Het voortbestaan van het gebouw kwam daardoor in het geding, wat tot grote onrust
onder de plaatselijke bevolking leidde. Uiteindelijk kwam het in bezit van de Stichting
Johan Maasbach Wereldzending. De pastorie naast de kerk is ongeveer vijftien jaar
eerder gebouwd, ook in een neostijl, maar dan die van de renaissance, met gepleisterde
banden en blokken, siermetselwerk in de boogtrommels, zuiltjes en rijke topgevel.

Midden-Holland en de Gouweschool
Aan de Hoge Gouwe 31 staat het gebouw Midden Holland, zoals is te lezen op de
cartouche boven de rondbogige doorgang in het midden. Het werd rond 1890 gebouwd
als hulppostkantoor, maar in 1894 verkocht aan de Sint Jozefparochie om het als
weeshuis te gebruiken. Later werd er een bewaarschool in gevestigd nadat het in
1931 verbouwd was door Jac. P. Dessing, de zoon van C.P.W. Dessing (Dolder,
Onderwijs, 1997, 31). Het gebouw staat enige meters achter de rooilijn waardoor er
een klein voorplein is ontstaan. De gevel draagt de kenmerken van de Hollandse
renaissance met imitatiespeklagen, hoekblokken, siermetselwerk in de boogvelden
boven de vensters, diamantkoppen als voortzetting van de cartouche en de tuitgevel
met schouderstukken.
Naast de oud-katholieke kerk lag de Gouweschool, achter nummer 103. De
gepleisterde gevel van dit slechts één venster brede gebouwtje deelt de geprofileerde
daklijst met het linker buurhuis. Toch is het een apart huisje dat de toegang vormde
tot de Gouweschool die voorheen de Da Costaschool heette (Dolder, Onderwijs,
1997, 31). Mogelijk gaat het hier om de Rooms Katholieke Jongensschool die in
1885 wordt genoemd (Adresboek 1885, 113). Het schoolgebouw bestaat nog en
grenst met zijn achtergevel aan de Raam. Het is opgedeeld in een aantal kleine
wooneenheden.
Tussen restaurant Brunel (Hoge Gouwe 23), waarvan de daklijst door drie gekleurde
putti wordt ondersteund, en de Peperstraat staan enkele mooie laat negentiende-eeuwse
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huizen met gepleisterde vensteromlijstingen. Aan de onderzijde van nummer 21 is
een gedenksteen aangebracht met het volgende opschrift: ‘Hier woonde en werkte,
zij het volstrekt vergeefs, Pieter Bas van 1876-1881. De miskenning zijner
bedoelingen drukte jarenlang als een steen op het plaatselijk geweten en werd op 2
mei 1964 door Pieter Bas Huijgen hier ingemetseld’. Zoals we weten uit de door
Godfried Bomans gepubliceerde Memoires was Pieter Bas korte tijd burgemeester
van Gouda.

Tussen Zeugstraat en Houtmansgracht
Het stadsgedeelte ten noorden van de Lange Tiendeweg wordt gekenmerkt door
sterke en plotselinge tegenstellingen tussen oud en nieuw. Aan de kant van de
Blekersingel is bijna alles nieuw. De Lange Tiendeweg is dankzij de continuïteit in
het winkelbestand goed bewaard gebleven. De bekende Goudse fotograaf Henri de
Louw heeft de Lange Tiendeweg in 1881 gefotografeerd vanaf de brug over de
singelgracht. Op deze foto is te zien dat op de plaats van het huidige hoekhuis Café
Neuf was gevestigd, de opvolger van het achttiende-eeuwse Maastrichtse Bierhuis.
Het oude, mogelijk nog zestiende-eeuwse hoekhuis werd aan het einde van de
negentiende eeuw vervangen door het huidige gebouw met neorenaissance
gevelversieringen. Hier doet zich het verschijnsel voor dat het gebouw is vernieuwd,
maar de functie niet. Het is nu Café Sport (Jong, Gouda, 1992, 30). Naast het café
rijst het hoge gebouw van de oude Sint Jorisdoelen op, dat na een verbouwing in de
jaren tachtig van de twintigste eeuw zijn tweede functieverandering heeft ondergaan.
In 1850 was het doelengebouw stedelijk gymnasium geworden en in 1880
hogereburgerschool. Toen werd de school aan de achterzijde uitgebreid onder leiding
van architect C.P.W. Dessing, waaraan in 1890 een conciërgewoning werd
toegevoegd. In het stadsarchief bevindt zich de ontwerptekening van deze
conciërgewoning uit 1890 (Geselschap, Gemeentebestuur 1816-1920, 1977, 12,
nummer 1110). Alles wat Dessing aan het oude doelengebouw heeft toegevoegd,
mocht niet behouden blijven. Het werd in de jaren tachtig van de twintigste eeuw
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379 Ansichtkaart van de Houtmansgracht en de Blekerssingel gezien vanaf de Tiendewegbrug
omstreeks 1910. Links het witgepleisterde gebouw van de Avondschool voor Ambachtslieden.

380 Café Neuf aan het begin van de Lange Tiendeweg in 1881 (foto van Henri de Louw).

gesloopt en ik geloof niet dat iemand er een traan om heeft gelaten, zelfs de
oudleerlingen niet.
Wel valt nog te treuren om het verlies van de mooie, witgepleisterde Avondschool
voor Ambachtslieden, die in 1869 op het voormalige doelenterrein werd gebouwd.
Ze stond aan het water van de Blekerssingel, waarin het zich kon spiegelen. Dit
statige bouwwerk, mogelijk een ontwerp van W.C. van Goor, is in 1955 afgebroken
en vervangen door het nog bestaande Politiebureau uit 1957. Aan de zuidkant van
het Politiebureau loopt een straatje dat de Houtmansgracht met de Rozendaal verbindt.
Dit straatje, Paradijs geheten, werd rond 1870 aangelegd ter plaatse van een gedempte
zijl. Ook in dit straatje stond een school, een ambachtschool. Het moet een imposant,
maar somber bouwwerk zijn geweest. Het heeft er nog, geloof ik, tot 1988 gestaan
en is toen met geweld - want het was een stevig gebouw - neergehaald voor een
nieuwe vleugel van het politiebureau. De school was in 1910 gebouwd naar ontwerp
van stadsarchitect L. Koole en uitgevoerd door de bekende Goudse aannemer H.J.
Nederhorst (Dolder, Onderwijs, 1997, 16).
Wat er, na de bouw van de Avondschool in 1869, nog over was van de oude
schietbaan van de Sint Jorisdoelen werd in 1870 geschonken aan de Nederlandsche
Bouwvereniging voor de bouw van een reeks woningen langs de Houtmansgracht,
die hier tot 1976 hebben gestaan. Ter plaatse staan nu de bejaardenwoningen van de
vereniging Het Volksbelang (Geselschap, Vogelenzang, 1982, 119). Meer naar het
noorden ligt de Robaarstraat, aan de zuidzijde van de Nieuwe Markt Passage. De
straat heette voor 1977 Robaarsteeg. De naam is echter op verzoek van de bewoners
veranderd, omdat zij het woord steeg te denigrerend vonden klinken nadat de
stadsvernieuwing er een nette straat van had gemaakt. De oude steeg was
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381 De Muilenpoort in 1965.

maar enkele meters breed en de huisjes waren er uiterst klein, kamerwoningen
eigenlijk, met nog een ruimte onder het zadeldak. Sommige huizen hadden tuitgevels,
andere een echte verdieping die door een kroonlijst werd afgesloten. Er bestaat een
foto van de steeg uit 1950 (Scheygrond, Straatnamen, 1979, 167).

Tussen Spieringstraat en Houtmansplantsoen
Het gebied ten zuiden van de Lange Tiendeweg werd in de middeleeuwen beheerst
door religieuze en liefdadige instellingen. De vroegere stadsarchivaris J.E.J.
Geselschap noemde dit gebied ‘de stille buurt’. Dat is nog steeds zo, al wordt de
stilte af en toe onderbroken door gejoel van kinderen op de speelplaats van de
Casimirschool aan de Koestraat. Aan de oostzijde van deze school wonen bejaarden
en aan de westzijde ligt het sombere en gesloten bakstenen bouwwerk dat in 1884
werd gebouwd als Openbare Lagere School nummer 1, de latere Klaas de Vriesschool.
Het is een onderwijsfort bestaande uit een twee verdiepingen hoge en negen vensters
brede vleugel tussen hoekrisalieten met topgevels, die beide nog eens zes vensters
aan de lange vensterreeks toevoegen. Wie Klaas de Vries was, schijnt niemand meer
te weten, maar het is niet te hopen dat hij in dit neerdrukkende gebouw onderwijs
heeft moeten genieten. Het ontwerp staat op naam van stadsbouwmeester L.
Burgersdijk. Het biedt sinds 1994 onderkomen aan het Streekarchief Hollands Midden.
Een veel vriendelijker ogend gebouw is de Sint Aloysiusschool aan de Spieringstraat
uit 1905, een katholieke school naar ontwerp van architect C.P.W. Dessing. De school
is alleen te bereiken door een ijzeren bruggetje over de zijl langs de Spieringstraat.
In de hal wordt de herinnering aan de stichting van de school met behulp van
gewichtige gedenkstenen levend gehouden. Er is een Eerste Steen met het jaartal
1905 en de naam van degene die hem heeft ingemetseld. Dat was monseigneur
P.C.Th. Malingré. Boven deze steen werd een jaar later nog een steen ingemetseld
ter gelegenheid van de inwijding op 30 april 1906. Uit het opschrift blijkt ook dat
de school werd gesticht door de Rooms Katholieke Inrichting van Liefdadigheid.
Dat dit schoolgebouw er nog staat, is te danken aan protestacties van buurtbewoners
tegen het voornemen van de gemeente om hier een parkeerterrein aan te leggen.
Tussen Groeneweg 30 (het voormalige schoolgebouw) en het Swanenburghs Hofje
lag tot 1972 een klein poortje met enkele armzalige huisjes onder een doorlopend
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zadeldak. Dit werd het ‘Verbrande Erf’ of ‘Poortje achter 't Weeshuis’ genoemd. De
huisjes zijn kort voor de sloop in 1972 gefotografeerd (Scheygrond, Straatnamen,
1979, 199).
De Geuzenstraat, een zijstraat van de Lange Tiendeweg, is rond 1592 aangelegd
over het terrein van het opgeheven klooster van Sint Catharina. De straat staat op
het kadastrale minuutplan uit 1828 vermeld onder de naam ‘Achter het Tuchthuis’,
naar de gelijknamige inrichting die in 1611 in de kloostergebouwen werd gevestigd.
De kapel van Catharina werd na de Reformatie ingericht voor de opslag en uitdeling
van turf en werd sindsdien ook wel Turfkerk genoemd. Ze werd in 1851 afgebroken,
maar de toegang tot de oude kapel is in de stadsplattegrond bewaard gebleven als
een doorgang tussen de huizen Groeneweg 15 en 19. De Geuzenstraat buigt in
westelijke richting om naar de Groeneweg en dit gedeelte droeg later de naam
Koepoort, mogelijk verwijzend naar de boerderij die op het voormalige kloosterterrein
lag. Na de afbraak van het Tuchthuis, dat vanaf 1837 als vrouwengevangenis dienst
had gedaan, werd hier in 1865 de Eerste Burgerschool voor Jongens gesticht die in
1923 werd vervangen door een school voor Neutraal Bijzonder Onderwijs, de nog
bestaande Casimirschool (Geselschap, Stille Buurt, 1982, 107-110. Geselschap,
Gemeentebestuur 1816-1920, 1977, 1105, 7: bestek van de school).
Aan de noordzijde van de Doelenstraat, langs het tegenwoordige
Houtmansplantsoen, lag in de middeleeuwen de schietbaan van de Sint Jorisdoelen.
Op de kaart van Joan Blaeu uit 1648 staat deze aangegeven als ‘Oude Doelen nu
Lijnbaan’. De lijnbaan werd in het derde kwart van de negentiende eeuw bebouwd
met arbeidershuisjes onder een doorlopend zadeldak. De zo gevormde straat werd
Baanstraat genoemd. De straat is in 1976 van de kaart geveegd door de bouw van
het langgerekte complex bejaardenwoningen van Huize Groeneweg. Het complex
bestaat uit 142 woningen en werd gebouwd door architectenbureau Dunnebier en
Ronstadt (Stadsvernieuwing, 1976, 103). De moedeloos makende bouwblokken
sluiten een tuin in die openbaar toegankelijk is. Het valt niet mee om je een
voorstelling te maken van de vroegere inrichting van dit gebied. De problemen
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382 Het monument ter ere van de gebroeders De Houtman uit 1880 in het naar deze Goudse helden
genoemde park dat in de negentiende eeuw werd aangelegd ter plaatse van het voormalige kasteel.

beginnen al bij de Muilenpoort die tegenover het Swanenburghshofje ligt. Er was
hier ooit een steeg van die naam, maar die lag niet waar ze nu ligt. Deze huidige
Muilenpoort werd in de jaren zeventig aangelegd. De authentieke Muilenpoort liep
van de Groeneweg naar de Baanstraat. Op de kaart van L. Burgersdijk uit de jaren
1870-1877 is de steeg niet terug te vinden, maar wel zijn twee reeksen huisjes
afgebeeld die mogelijk dezelfde zijn als de huisjes die in 1925 zijn gefotografeerd
(Scheygrond, Straatnamen, 1979, 130). De reeks identieke huisjes bezitten elk één
schuifvenster en een deur op de begane grond, een kleiner venster voor de kapruimte
en een klokgevel die op chique wijze wordt afgedekt door een kort stukje kroonlijst.
Ongeveer ter plaatse van Groeneweg 55 bevond zich een tweede steeg, de Wijdepoort
die eveneens naar de Baanstraat liep. Ook deze steeg is verdwenen, maar de naam
Wijdepoort is opnieuw toegepast voor een iets verderop gelegen, in de jaren zeventig
aangelegd straatje (Scheygrond, Straatnamen, 1979, 217).
Behalve het gedeelte tot waar de Pauluskapel van de collatiebroeders stond,
tegenwoordig het Raoul Wallenberg Plantsoen, werd de Groeneweg tot 1902
geflankeerd door een waterloop. Ignatius Walvis beschreef de Groeneweg als volgt:
‘onbestraat, en inzonderheid aan 't zuideinde onbetimmerd, was een groen bewassche
pad, wiens waterkaden als noch onbeschoeid liggen’ (Walvis, Beschrijving, 1714,
33). De Groeneweg was dus niet meer dan een pad langs een sloot. In het begin van
de negentiende eeuw was het gedeelte ten zuiden van de Kees Faessens Rolwagensteeg
nog nauwelijks bebouwd, zoals goed te zien is op het kadastrale minuutplan uit 1828.
Hier zijn later negentien vrijwel identieke huisjes met klokgevels gebouwd, waarvan
de meeste bewaard zijn gebleven. Dergelijke huisjes werden door particuliere
ondernemers in serie gebouwd, vooral aan de periferie van de stad en in verschillende
stegen, om het snel groeiende aantal fabrieksarbeiders in de tweede helft van de
negentiende eeuw onderdak te kunnen verschaffen. Tegenover deze huisjes ligt een
afzonderlijk gebouwd gedeelte van Huize Groeneweg. De Groeneweg gaat over in
de Tuinstraat, voor 1898 de Zak geheten. Deze straat liep in de middeleeuwen dood
op het terrein van het Minderbroederklooster. Na de sloop van dit klooster werd het
blokje huizen ten zuiden van de Hoefsteeg gebouwd.
Na de sloop van de stadsmuren in de negentiende eeuw werd op de plaats van het
vroegere kasteel een stadspark aangelegd volgens de regels van de in Engeland
ontwikkelde landschapsstijl: slingerpaden, boomgroepen en veel grasperken. Hier
staat ook het monument voor de lokale helden uit de beginperiode van de kolonisatie,
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de gebroeders De Houtman uit 1880. Cornelis en Frederik de Houtman voeren in de
jaren 1595-1597 en nogmaals in 1598 naar Oost Indië en deze reizen vormden de
aanzet tot de oprichting van de Compagnie van Verre, de latere Verenigde
Oost-Indische Compagnie. Het monument heeft de vorm van een verkorte obelisk
met een tekstplaat in een van de zijden en is verder uitgedost met attributen uit de
scheepvaart. Het park is in 1893 vergroot met een gedeelte van de

383 Luchtfoto uit 1928 met in het midden het Houtmansplantsoen en rechts daarvan het in 1937
afgebroken Stoomgemaal in de Fluwelensingel (KLM Aerocarto).
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tuin van Oosthaven 68. Dit gedeelte werd geschonken door de aldaar wonende
burgemeester A.A. van Bergen IJzendoorn (Scheygrond, Straatnamen, 1979, 69).
Mede als dank hiervoor heeft de stad na zijn overlijden in 1895 een monument voor
hem in dit park opgericht. Het logge monument lijkt op een grafsteen, maar is in
feite een fontein die het al jaren laat afweten. Het zou de ‘dankbare hulde’, zoals de
porfieren gedenkplaat zegt, moeten uitdrukken die de Goudse bevolking voor de
burgemeester koestert. In het park staat verder nog een mooie, in 1898 gebouwde
achtzijdige muziektent van gietijzer. In het gras langs de singel staan twee
eigenaardige sculpturen in brons die het Leven proberen uit te beelden. De sculpturen
uit 1991 zijn gemaakt door Louise Schouwenberg en dragen de titel Vita (Beeldengids,
1994, 186).
In de buurt van de molen 't Slot is het bakstenen fundament van een van de torens
van het in 1577 verwoeste kasteel opgemetseld ten behoeve van de romantische
toerist. Het enige nog overgebleven middeleeuwse gebouwencomplex in deze buurt
is dat van het Cellebroedersklooster aan de Groeneweg, later Latijnse School en in
1850 ingericht tot Werkinrichting.

Werkinrichting tot wering der Bedelarij
De werkinrichting werd in 1850 op initiatief van Goudse burgers opgericht ter
bestrijding van het bedelen, hetgeen de beschaafde en verlichte elite ongepast vond
in een moderne maatschappij. De oprichting van een dergelijke inrichting was volgens
de voorzitter van het bestuur, W.J. Fortuijn Droogleever, nodig geworden door de
overlast die bedelaars in de stad veroorzaakten, vooral gedurende de wintermaanden,
wanneer vele fabrieken tijdelijk gesloten waren. Er waren klachten over ‘den last,
dien de bedelaars veroorzaakten, over de onbeschaamde wijze, waarop ze zich
aanmeldden, over de oneerbare wijze, waarop ze zich in 't openbaar vertoonden, over
de verbazende sommen, die aan hen werden uitgegeven, en over de onnutte, zoo niet
misdadige wijze, waarop veel daarvan werd besteed.’
Er waren ook ingezetenen die sterke twijfels koesterden over het nut en de
financiële haalbaarheid van een dergelijke inrichting. Sommigen vreesden
concurrentievervalsing en anderen geloofden dat bedelaars te veel gewend waren
aan het vrije, luie leven op straat. Ondanks de bezwaren, die de intitiatiefnemers bij
gebrek aan ervaring met dergelijke ondernemingen niet konden weerleggen, werd
met steun van zeshonderd stadsgenoten besloten tot oprichting in de overtuiging ‘dat
het een goed werk was’. Het gemeentebestuur zou voor de behuizing zorg dragen.
Wie toegelaten werd kreeg driemaal per dag een maaltijd, 's morgens roggebrood
met warm water en melk, 's middags ratatouille (aardappelen, wortelen, kool of
knollen), vlees, erwtensoep en gort, 's avonds roggebrood met koffie en melk. Er
werden alleen werk en voedsel verschaft, geen slaapplaatsen. Van het loon dat de
tewerkgestelden verdienden, moest de helft worden afgedragen aan de inrichting.
De werkzaamheden waren zeer divers, onder meer touwpluizen voor de scheepvaart,
sokken breien, zwavelstokken maken, vlas spinnen en klaren, touwkloenen, rijst
stampen, snuif raspen, netten knopen, hennep beuken en schillen, koehaar kaarten,
oliestenen zagen en gom schrappen. Afwisselend werk, zou men zeggen. Tussen
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1850 en 1858 varieerde het aantal aanmeldingen per dag tussen 216 en 931 personen.
Het jaar 1854 was een dieptepunt, want toen werden per dag gemiddeld 647
behoeftigen opgenomen. Hiermee is de nood nog niet in alle omvang aangegeven.
Naast deze inrichting waren er nog de gasthuizen met hun zieken, de wees- en
bestedelinghuizen en er was ook een Soepcommissie, die in de wintermaanden
viermaal in de week 's middags gemiddeld 600 porties soep uitdeelde.
De werkinrichting bleef aangewezen op liefdadige bijdragen, omdat met het werk
vrijwel niets werd verdiend. Zulke bijdragen werden bijvoorbeeld gegeven door het
in 1853 opgerichte Damesgesticht, die de allerarmsten aan kleding hielpen en door
liefdadige verenigingen als Tabitha, Dorkas, Hulpbetoon aan Vlijtige en Eerlijke
Armoede, en De Eendragt. Ook de Goudse rederijkerskamer De Goudsbloem droeg
bij door de opbrengst van haar jaarlijkse Zinnespelen aan de werkinrichting ter
beschikking te stellen. De giften werden wel liefdadig genoemd, maar ze dienden in
de eerste plaats om de bedelarij te weren. Daarom was het regime streng en zelfs
hard. De ‘opgenomenen moeten het gemis van vrijheid gevoelen; ze moeten weten,
dat ze in een bedelaars-gesticht zijn; ze moeten er tegen opzien er te komen’, aldus
de voorzitter van het bestuur.
De inrichting werd gehuisvest in de gebouwen van het voormalige
Cellebroedersklooster
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384 De bewoners van de Werkinrichting aan de Groeneweg in 1904.

385 De regenten, regentessen en bewoners van de Werkinrichting in 1903. Zij poseren voor de
achtergevel van het gebouw aan de Groeneweg.

aan de Groeneweg, waarin vanaf 1578 de Latijnse School gevestigd was. De inrichting
bestond uit drie grote en zes kleine kamers, waarvan vier voor mannen, vier voor
vrouwen en een voor jongens. Voorts een vergaderkamer, twee kamers voor de
hoofdopzichter en zijn gezin, een kantoor, twee keukens, een bakkerij met
graanzolders erboven en vier bergplaatsen. Aan de achterzijde lagen een open plaats
en een tuin. In de zalen hingen borden met moraliserende spreuken, zoals ‘Vreest
God, eert den Koning’ en ‘Zijt vergenoegd met hetgeen gij hebt’. Kerkbezoek was
verplicht en de bedelaarskinderen werden naar de Armenschool gezonden.
In 1865 werd de dienstverlening aan de armen uitgebreid door permanente
bewoning mogelijk te maken voor armen ouder dan zestig jaar die nog in goede
gezondheid verkeerden. Daartoe werd een zaal ingericht met vierentwintig
slaapplaatsen voor mannen en twee zalen voor twaalf vrouwen. In 1875 waren er
vierendertig inwonenden.
De inrichting werd in 1899 uitgebreid. Het wachthuis van de
garnizoenscommandant, dat naast de werkinrichting aan de Koepoort lag, werd
afgedankt en op die plek werd het nu nog bestaande huisje in oudhollandse stijl
gebouwd naar ontwerp van de stadsbouwmeester L. Burgersdijk. Op de begane grond
waren de lijkenkamer en de badkamer en op de eerste verdieping was een
vrouwenslaapzaal. In de jaren dertig van de twintigste eeuw begon de inrichting van
karakter te veranderen. Het verplichte werken verdween geleidelijk en werd na de
Tweede Wereldoorlog geheel afgeschaft. De naam van de inrichting raakte in onbruik
en werd ten slotte in 1963 veranderd in stichting Huize Groeneweg. De instelling,
die intussen een rusthuis voor bejaarden was geworden, voldeed op den duur niet
meer aan de veranderde overheidsregels voor de bejaardenhuizen en moest in 1973
worden gesloten. Daarop liet de stichting een nieuw bejaardencomplex bouwen aan
de Baanstraat, direct achter Huize Groeneweg. Dit complex, bestaande uit
honderdvierenveertig appartementen, werd in 1976 opgeleverd. Huize Groeneweg
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zelf werd tussen 1982 en 1984 onder leiding van architect J. van Beek gerestaureerd
en omgebouwd tot twintig kleine appartementen voor jongeren.

De Oosthaven
Aan de Haven woonde de stedelijke elite en die woont er nog steeds, maar de gracht
zelf is stil geworden sinds de doorgang naar de Hollandsche IJssel in 1954 werd
gedicht. Eigenlijk had de Haven al sinds de aanleg van het Gouwekanaal en de
Julianasluis in 1936 haar functie voor het scheepvaartverkeer verloren. En door de
afdichting in 1954 was ook aan het schutten en schuren een einde gekomen. Zelfs
de bewegende delen van de Uiterste Brug, een basculebrug van IJzergieterij De Prins
van Oranje uit 1880, werden in 1975 vastgezet, want er zouden nooit meer schepen
passeren. De bedrijvigheid aan de Haven veranderde van karakter en de Gasthuiskapel
werd gaandeweg stiller. De katholieken verruilden haar in 1879 voor hun nieuwe
Maria Hemelvaartkerk aan de Kleiweg. De kapel moest in 1893 genoegen nemen
met de functie van bergplaats van archiefstukken en boeken en sinds 1973 is ze
onderdeel van het stedelijk museum Het Catharina Gasthuis. Het gasthuis zelf is tot
1910 ziekenhuis gebleven en diende daarna nog enige jaren, tot 1936, als
Bestedelinghuis: een tehuis voor bejaarden van het Armbestuur.
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386 De Oosthaven in 1970 met links het witgepleisterde gebouw van Sociëteit De Réunie. De gevel
is nadien enigszins gewijzigd.

387 Plattegrond van het gebouwencomplex van Sociëteit De Réunie aan de Oosthaven in 1951
(Mesander, De Réunie, 1993, 48).

De Oosthaven begint waar de Dubbele Buurt - de aan twee zijden bebouwde straat
- ophoudt en daar staat sinds 1921 het gebouw van de Nationale Bankvereniging,
een ontwerp van H.F. Mertens. De bakstenen gevel met hoge, smalle vensters in
combinatie met horizontale accenten in doorlopende dorpels en een uitstekende luifel
boven de eerste verdieping, verraadt de invloed van de Amsterdamse School. Het
interieur is meer in de trant van de art deco en is goed bewaard gebleven (Berg,
Jongere Bouwkunst, 1992, 11). Aan dit gebouw worden in 1928 enkele lovende
woorden besteed in een overigens uitermate negatieve bespreking van de moderne
bouwkunst in Gouda (Bouwkundig Weekblad, 1928, 375).
Meer naar het zuiden aan de Oosthaven, op nummer 17, bevindt zich het brede
gebouw van de Sociëteit De Réunie. De gepleisterde lijstgevel van De Réunie dateert
mogelijk uit 1843, toen de sociëteit hier werd gesticht door enkele vooraanstaande
burgers (fabrikant G. Prince, notaris W.J. Fortuijn Droogleever, fabrikant H.P.N.
Koemans, bankier A. Dortland en medicus A. Romeyn). Het gebouw zelf is ouder
en is ontstaan uit de samentrekking van drie huizen, in het middelste waarvan de
beroemde humanist Dirck Volckertszoon Coornhert in 1590 overleed. Dit feit is pas
door modern archiefonderzoek bekend geworden en naar aanleiding daarvan werd
de gedenksteen met de beeltenis van de schrijver, een werk van beeldhouwer Theo
van Reijn, dat in 1940 in de gevel van Oosthaven 51 was gemetseld, in 1985
overgebracht naar De Réunie. De drie huizen zijn mogelijk al in het midden van de
zeventiende eeuw samengetrokken, in de tijd dat de vermogende patriciër Jacob van
der Dussen hier woonde. De sociëteit kocht het gebouw met tuin in 1859. Achter de
eigenlijke sociëteitszaal lagen destijds nog een feestzaal, een kolfbaan, een pakhuis
en een tuin met bomen. De feestzaal is in 1931 bioscoop geworden en later verkocht,
inclusief het terrein erachter (Mesander, De Réunie, 1993).
Een andere vooraanstaande instelling bevindt zich sinds de jaren zestig op nummer
25. Hier zetelt het Kantongerecht. Dit rijksgebouw moet een zeker gezag
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388 De Haven in 1975. Overzicht met rechts de moderne gevel van het Kantongerecht.

389 De drie huizen met negentiendeeeuwse gevels van Antoon Dessing aan de Oosthaven in 1966.
Deze huizen zijn gesloopt voor de bouw van het Kantongerecht.

390 Het Israëlitisch Oude Mannen- en Vrouwenhuis (Oosthaven 31) omstreeks 1904.

391 Gebouw De Haven (Oosthaven 31) in 1962 nog compleet met de indrukwekkend uitkragende
daklijst.

uitstralen en waarschijnlijk heeft de architect om die reden kantelen op de voorgevel
gezet. De verticale sleuven op de begane grond zouden een verwijzing kunnen zijn
naar het gevang en de tien ramen erboven kijken je afgemeten aan, zoals een
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kantonrechter naar een voorgeleide kijkt. Voordien stonden hier drie huizen van
Antoon Dessing, handelaar in bouwmaterialen en brandstoffen.
Het gepleisterde gebouw op nummer 31, ‘De Haven’ geheten, in 1860 gebouwd
als woonhuis voor de industrieel Th.P. Viruly, bood na 1892 onderdak aan joodse
bejaarden en heette sindsdien Het Israëlitisch Oude Mannen- en Vrouwenhuis. Het
hoge witgepleisterde bouwwerk met zijn enorme, later verdwenen daklijst op
rondboogjes is een onvervalst stadspaleis van vijf vensters breed met een dubbele
toegangsdeur in het midden waarboven een klein balkon voor de vlaggestok en voor
de chique. Achter De Haven lag vroeger de zeepziederij De Hamer, die in 1841 in
handen kwam van Viruly (Dolder, De Haven, 1991, 46).
Mousje H. Lewijt had de bejaardeninstelling in 1840 opgericht aan de Turfmarkt,
ergens in de buurt van de synagoge. Het gebouw aan de Oosthaven werd pas later,
in 1914, verbouwd voor zijn nieuwe functie. Er kwamen ziekenkamers, een
bibliotheek, een conversatiezaal, een eetzaal en in de tuin werd een vleugel
aangebouwd. Er woonden toen vijfendertig bejaarden. Het tehuis werd in 1936
uitgebreid met het buurhuis nummer 31. Op 9 april 1943 werden alle bewoners naar
Auschwitz gedeporteerd en omgebracht; alleen de directrice, S.R. Teixeira de Mattos,
overleefde het vernietigingskamp. Aan het Joodsch Tehuis herinnert nog het baarhuisje
in de tuin, waar de overledenen werden opgebaard. Het gebouw werd in 1953 ingericht
tot Hervormd Centrum De Haven en sinds 1990 wordt het gebruikt door enkele
christelijke instellingen voor de opvang van mensen in nood.
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392 Het in de jaren vijftig van de twintigste eeuw gesloopte huis op de hoek van de Oosthaven en de
Lange Noodgodsstraat (foto uit omstreeks 1930).

393 Oosthaven 34 in 1999.

394 Oosthaven 52, waarin vroeger het Hoffmansgesticht was gevestigd. Foto uit 1998.

Een nieuwe verbouwing volgde om onder meer plaats te bieden aan het zogeheten
begeleid wonen. In het gebouw bevinden zich verder nog een vergaderzaal voor de
kerkvoogdij, een kerkelijk bureau, een ruimte voor jeugdopvang, een woning voor
de beheerder, zeven kamers voor De Reling en achttien kamers voor Vindicta. De
verbouwing werd uitgevoerd door het Goudse architectenbureau BEAR Architekten.
De ingang van de Lange Noodgodsstraat was tot ergens in de jaren vijftig veel
smaller. Openbare Werken heeft toen een hoekhuis met wat erachter lag gesloopt.
Dit huis met achttiende-eeuwse klokgevel en gepleisterde zijgevel moest verdwijnen
in verband met het gemeentelijke plan de Noodgodsstraat, de Walestraat en de
Doelenstraat te verbreden. De Lange Noodgodsstraat en een deel van de Walestraat
zijn inderdaad verbreed, maar daarna is het plan opgegeven. Dat is de reden waarom
de Walestraat aan de westzijde breder is dan aan de oostzijde. Op de noordelijke
hoek van de Lange Noodgodsstraat en de Oosthaven staat een modernistisch gebouw
uit 1978 van het bureau Rietveld en Rietveld uit Gouda. De structuralistische
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knutselarij vormt een vrolijke noot in deze burgerlijk-deftige omgeving (Moderne
Architectuur, 1994, 47). Op de andere hoek staat het gebouw van de vroegere
aardewerkfabriek van Van der Want en Barrabas, wier initialen op het blauwe,
gekroonde schild boven de middendeur prijken. Zou het toeval zijn dat de wel
bijzonder uitbundige kuifstukken boven de vensters van aardewerk lijken gemaakt?
Achter dit mooie huis, iets verderop in de Lange Noodgodsstraat,

395 Plattegrond van het Hoffmansgesticht aan de Oosthaven van architect C.P.W. Dessing uit 1890.
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396 Het achttiende-eeuwse huis (Oosthaven 68) met de barokke versieringen in de middenpartij en
de weelderige consoles onder de kroonlijst was ambtswoning van burgemeester Gaarlandt en later
huishoudschool. Rechts De Punt (foto uit 1996).

lag de in 1628 gestichte pottenbakkerij De Zwaan. Een gedenksteen met de afbeelding
van een zwaan bevindt zich boven de poort van een complex nieuwbouwwoningen.
Boven deze gedenksteen staat ‘Regina’, de latere naam van de fabriek. In de Lange
Noodgodsstraat is verder niet veel te zien, behalve dan de hoedenwinkel van Berghout
en Bergman. Zij verkopen dameshoeden die eruit zien alsof ze uit de jaren vijftig
dateren. De hoedenverkoop is vermoedelijk bestemd voor de wat strengere
protestantse kerkgangsters, want de uitstalling mist elke overeenkomst met de wijze
waarop moderne modewinkels hun producten aanprijzen.
In het huis Oosthaven 52 was vroeger de Henriëtte Hoffmanstichting gevestigd,
genoemd naar Henriëtte Helena Hoffman (1825-1886), die hier in 1890 een
damesrusthuis stichtte voor ‘hoogstens elf ongehuwde vrouwen of weduwen uit den
fatsoenlijken stand’, zoals een brochure uit 1929 vermeldde (Bos-Robs, Archieven,
1983, 281. Dolder, De Haven, 1991, 23). Het huis bezit een voorname gevel, die
gezien het barokke sierwerk rond de vensters boven de toegangsdeur in de eerste
helft van de achttiende eeuw moet zijn gebouwd. Het interieur werd in 1890 verbouwd
door C.P.W. Dessing (Geselschap, Gemeentebestuur 1816-1920, 1977, 12, nummer
1110). In dit huis werden weduwen of ongehuwde dames ouder dan veertig jaar
verpleegd. De kosten van de verpleging bedroegen destijds 250 gulden per jaar. Er
was per verpleegde een zitkamer met een kleine slaapkamer beschikbaar. Door
moderne verordeningen op het gebied van de bejaardenoorden moest de verpleging
in de jaren zestig worden opgegeven. Het huis is in 1976 verkocht (Straub, Henriëtte
Hoffman, 1993).
Het vijf vensters brede huis op nummer 68 dat in 1751 werd gebouwd in opdracht
van de regent François de Mey, werd in de negentiende eeuw bewoond door
burgemeester Nicolaas IJzendoorn en vervolgens door diens zoon en opvolger A.A.
van Bergen IJzendoorn. Dit stadspaleis is later, in 1932, als Huishoudschool in gebruik
genomen (Dolder, Haven, 1991, 26).
Naast Oosthaven 59 ligt de Minderbroedersteeg die na de verwoesting van het
gelijknamige klooster werd aangelegd. Het is een doodse, wat sombere straat met
een woonblok uit het einde van de negentiende eeuw en verdere enkele pakhuizen
die vermoedelijk een eeuw ouder zijn. Het is een straat waar je iets afgeeft of ophaalt
en dan weer gauw weggaat, maar als je je omdraait, opent zich plotseling een prachtig
perspectief op het huis Westhaven 59 met zijn neorenaissance klokgevel en zijn
elegante, overhoeks gestelde pinakels. Zo gezien maakt de gevel meer indruk dan
wanneer je haar in het geheel van de gevelwand waarneemt. Er bevinden zich
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overigens prachtige voorbeelden van neorenaissance-architectuur aan beide zijden
van de Haven, zoals Oosthaven 38, 59 en 63. Vooral nummer 38 is rijk voorzien van
alle in aanmerking komende architectonische details, zoals maskers, frontons,
schelpen, bollen, punten en diamantkoppen. Die neorenaissance is vooral belangrijk
in het monumentale stadsbeeld omdat de stijl zo goed bij het karakter van de statige
achttiende eeuw past. Zo was hij ook bedoeld, namelijk als herhaling van de
oudhollandse stijl uit het einde van de zestiende en het begin van de zeventiende
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eeuw. De hernieuwing werkt als een spiegelbeeld in de chronologie van het
architectuurhistorische decor. En deze neostijl heeft maar zo kort bestaan, want even
voor het einde van de negentiende eeuw sterft ze af, zie de gevel van het huis
Oosthaven 67: een laat negentiende-eeuws model, maar met versieringen uit een
verwarrend nieuwe stijl, de art nouveau.
Op de hoek van de Oosthaven en de Punt bevindt zich het restaurant De Mallemolen
met een namaak oude pui, en aan de overzijde van de Punt staat een langgerekt,
gepleisterd bouwwerk onder zadeldak met een tuitgevel aan de Oosthaven. De zijgevel
aan de kant van de Nieuwe Veerstal bleek enige tijd geleden een gedeelte van de
stadsmuur te bevatten, en dat is vervolgens in het zicht gebracht. De gevel aan de
Punt bevat drie grote inrijpoorten en nog twee halfrond gesloten stalramen. Dit
bouwwerk was het stedelijke Geschut- of Wachthuis dat rond het midden van de
negentiende eeuw werd verhuurd als koetshuis (Geselschap, Gemeentebestuur
1816-1920, 1977, nummer 1100, folio 145). Hierachter, op nummer 6, staat een
pakhuis uit het begin van de twintigste eeuw dat onderdak biedt aan het Rode Kruis.
Aan het einde van de Punt komt men op de Nieuwe Veerstal, waar een gemeentelijk
bankje staat aan de voet van een talud met wilde rozen, en vanaf deze plek kan men
genieten van het uitzicht op de Hollandsche IJssel die haar glinsterende water in een
zwierige bocht stuwt tussen de hijgende en stampende Asfaltcentrale met zijn hoge
grindbergen en de onaangenaam ruikende Unichema die aan de andere kant van de
bocht ligt. Vanaf deze plek ziet de Uniechema er wel indrukwekkend uit, met de
hoge bakstenen schoorsteen temidden van het glanzende metalen buizenstelsel en
de aluminiumkleurige installaties en containers. Wie hier op het genoemde bankje
zit, moet wel bestand zijn tegen het verkeer dat hier sinds 1959 langs raast.

De Westhaven
De gerende zijgevel van het eerste huis aan de Westhaven is een stedenbouwkundig
litteken, want hier is in 1871 het huis van F. Grendel afgebroken. In het
Gemeenteverslag van dat jaar wordt als reden opgegeven dat het hoekhuis het verkeer
hinderde. Op deze hoek werd vervolgens het nog bestaande, witgepleisterde huis
gebouwd. Op nummer 11 stond vroeger het Diaconessenhuis De Wijk: de
wijkverpleging van de hervormde gemeente. De in 1897 gestichte diaconale
wijkverpleging kreeg in 1902 de beschikking over het huis Westhaven 11 dat door
de eigenaressen, de gezusters Temminck, voor dit doel was afgestaan. Het huis werd
nog in hetzelfde jaar verbouwd door de bekende bouwondernemer H.J. Nederhorst
(Dolder, Diaconessenhuis, 1991 en Sijl, Plaatsingslijst, 1985, 79). De Wijk is in 1916
vervangen door het huidige gebouw, waarbij het rechter buurhuis ook werd
geïncorporeerd. In 1941 werd achter dit ziekenhuis een grote, vier verdiepingen hoge
vleugel gebouwd, die enkele jaren geleden is verbouwd tot een
appartementencomplex. In 1971 is het ziekenhuis verhuisd naar het
Bleulandziekenhuis, nu
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397 Het Diaconessenhuis De Wijk in 1938. Het gebouw met de vlag werd in 1916 gebouwd. De
instelling was sinds 1902 gevestigd in het buurhuis rechts (Westhaven 11).
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398 De Muziekschool (Westhaven 12) in 1998.

399 Het Rooms Katholiek Liefdegesticht (Westhaven 24) in 1962 met de personificatie van de Liefde
op een console.

400 Westhaven 25. Het gebouwtje links naast het Liefdegesticht werd in 1879 ingericht als kapel van
de onderwijsinstelling (1962).

Groene Hartziekenhuis. Over het leven in De Wijk heeft de diacones Neelie van der
Veen in 1993 een openhartig boek gepubliceerd. Neelie werd in 1946 aangenomen
als verpleegster en kreeg een onverwarmde kamer toegewezen. Ze kan maar moeilijk
wennen aan de uiterst formele en hiërarchische gang van zaken in het ziekenhuis.
Als ze op vrije dagen de stad uit wil, dan is het gebruikelijk de directrice te ‘groeten’,
dat wil zeggen op de hoogte te stellen van het stoutmoedige voornemen. Het personeel
staat om zes uur op en voor de aanvang van het ontbijt om zeven uur kondigt de
tafelbel de Bijbellezing aan, gevolgd door gebed en gezang. Iedereen blijft staan
totdat de directrice aan tafel heeft plaats genomen (Veen, De Wijk, 1993).
Naast De Wijk ligt op nummer 12 de Muziekschool, een vier traveeën breed huis
uit 1762 met uitbundige rococo versieringen boven de toegangsdeur en op de consoles
die de daklijst dragen. Binnen is het een en al rococo, wat een gepast decor vormt
voor het instuderen van de sonates van Clementi. Het huis is als patriciërswoning
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gebouwd, de Muziekschool werd hier pas in 1900 gevestigd (Dolder, Onderwijs,
1997, 26).
Het hoge gebouw van Westhaven 24 en 25 met de gedisciplineerde witte gevel,
zes vensters breed en drie hoog, was vroeger het Rooms Katholiek Liefdegesticht.
In het midden, ter hoogte van de twee kleine balkonnetjes, stond de stenen
personificatie van de Liefde op een mooie console. Het Liefdegesticht was een school
voor meisjes en de lessen werden verzorgd door franciscanessen uit Oudenbosch.
De instelling bevatte verschillende opleidingen en vele lokalen. In

401 Westhaven 27. In dit huis uit 1762 is sinds 1887 de Rooms Katholieke Leesvereniging gevestigd.
De naam Concordia heeft betrekking op de schouwburgzaal die in 1902 in de tuin werd gebouwd
(1969).
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402 Westhaven 33. Het in 1907 gebouwde parochiehuis van de Sint Theodorusstichting (1998).

403 Het Postkantoor uit 1871 op de hoek van de Westhaven en de Korte Noodgodsstraat (1998).

404 De dienstwoning achter Westhaven 52 (1998).

1879 werd het aangrenzende huis gekocht en ingericht tot kapel. In 1910 zijn er nog
acht lokalen bijgebouwd en ook de Achterschool of Klompenschool op het
achterterrein. De instelling verliet in 1967 het gebouwencomplex dat nu onderkomen
biedt aan de Stichting Vluchtelingenwerk (Dolder, Onderwijs, 1997, 27).
Het gebouw Concordia op nummer 27 lijkt een beetje op de Muziekschool. Het
werd ook in 1762 gebouwd, maar minder uitgelaten versierd. Ook dit huis was
oorspronkelijk het woonhuis van een patriciër. De laatste bewoner was burgemeester
Lodewijk van Toulon die het huis in 1819 verkocht. In 1887 kwam het huis in bezit
van de Rooms Katholieke Leesvereniging, een sociëteit voor katholieke heren van
stand. Deze sociëteit is voortgekomen uit de in 1870 opgerichte Zouavenbroederschap
Fidei et Virtuti (voor geloof en deugd). Achter dit huis werd in 1902 de
schouwburgzaal Concordia gebouwd. Hier werden behalve toneelstukken ook feesten
gegeven, schitterende bals voor de high society van Gouda. De heer M. Bunnik,
voormalige voorzitter van De Lees, van wie de hier genoemde gegevens afkomstig
zijn, vertelde dat het verenigingsleven in de jaren zeventig terugliep en dat De Lees
daarom de begane grond in 1980 verkocht aan de Stichting Welzijn Ouderen. De
sociëteit bestaat nog, maar heeft zich in enkele bovenzalen teruggetrokken. De zaal
Concordia rekt haar bestaan als een vreugdeloze, kale ruimte.
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De meest katholieke gevel van de Westhaven is te vinden op nummer 33. Het is
een ontwerp van de bekende Goudse architect C.P.W. Dessing uit 1907. Boven de
segmentboog van het grote venster staat in steen gebeiteld: ‘St Theodorusstichting’.
Aan weerszijden van de deur is het oude huisnummer te lezen, voorzien van een
Latijnse groet: ‘Salve Wijk B 177’. Boven de deur zijn de woorden ‘In Dexteritate
Probus’ in steen gehakt en boven de vensterreeks in de geveltop is een portretbuste
van monseigneur P.C.Th. Malingré, deken en pastoor van Gouda, aangebracht. De
topgevel is versierd met overhoekse pinakels naar modern ontwerp. Het ontwerp is
ook interessant omdat de architect, die doorkneed was in de neogotiek, hier iets
moderns wilde ontwerpen op basis van traditionele elementen. Het gebouw diende
als parochiehuis van de Onze Lieve Vrouwe Hemelvaartparochie. Het huis bood
later ook onderdak aan andere verenigingen, bijvoorbeeld aan het Sint
Antoniuscollege. Het is onlangs verkocht aan een antiquair.
Het eerste openbare gebouw aan de Westhaven is het postkantoor op de hoek van
de Korte Noodgodsstraat. Het werd in 1871 gebouwd (bestek in: Geselschap,
Gemeentebestuur 1816-1920, 1977, 1106, 49). Uit de opmetingstekeningen die in
1966 door Rijksgebouwendienst zijn gemaakt ten behoeve van een interne
verbouwing, valt af te leiden dat het gebouw uit 1871 werd gebouwd ter plaatse van
twee huizen waarvan enkele muurresten nog bewaard zijn gebleven. Het postkantoor
is een blokvormig bouwwerk onder schilddak met gepleisterde onderbouw,
hoekblokken en vensteromlijstingen: een ingehouden neorenaissance, stijlvol en een
respectabele overheidsdienst waardig. Het werd in de jaren dertig uitgebreid met een
grimmige vleugel in een zakelijke stijl uit de jaren dertig. Op nummer 46 van de
Westhaven was vroeger de Katholieke Arbeidersbond gevestigd, maar er is nu een
café, Het Trefpunt genaamd.
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405 De vleugel uit 1941 van het Diaconessenhuis De Wijk aan de Peperstraat (1998).

406 De Armenkerk aan de Peperstraat (1998).

407 Het Vergaderlokaal van de Vergadering van Gelovigen in 1998 (Peperstraat 20).

Het voornaamste huis van Gouda is Westhaven 52, het in 1728 gebouwde woonhuis
van burgemeester Willem van Strijen. De natuurstenen pilastergevel met de hoge
attiek kan zich meten met wat er in die tijd in Den Haag of Amsterdam is gebouwd.
Hier woonde later, tussen 1780 en 1816, de regent en geschiedschrijver Cornelis J.
de Lange van Wijngaerden. Het huis werd in 1836 door Jacob Schouten in gebruik
genomen als school, destijds Tusschenschool geheten. Van 1869 tot 1889 was het
huis eigendom van boekhandelaar G.B van Goor. Tussen 1889 en 1952 was er het
Coornhert Gymnasium gevestigd en tot 1989 de Kamer van Koophandel en Fabrieken.
Na een grondige restauratie en verbouwing werd het in 1996 in gebruik genomen
door de bank van F. van Lanschot (Herstel, Patriciërswoning, 1990).

Tussen Peperstraat en Keizerstraat
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De Peperstraat is in zekere zin het stedenbouwkundige spiegelbeeld van het zuidelijk
gedeelte van de Spieringstraat. Beide zijn achterstraten van de Haven met eenzijdige
bebouwing, omdat de tuinen van de huizen aan de Haven tot aan de straat doorlopen.
In beide achterstraten zijn de zijlen bewaard gebleven en zijn de tuinen alleen over
kleine bruggetjes te bereiken. In de tuinen stonden vaak koetshuizen of andere
dienstgebouwen. Aan het zuideinde van de Spieringstraat staat bijvoorbeeld op
nummer 20 nog een groot pakhuis dat in 1987 werd verbouwd tot moskee El Fath.
Achter het patriciërshuis Westhaven 52 staat aan het water van de Peperstraat een
dienstwoning, die vermoedelijk werd gebouwd in de tijd dat hier het Coornhert
Gymnasium was gevestigd, dus na 1889. Het is mogelijk de woning van de conciërge
geweest. Iets verderop in de Peperstraat staat - in de tuin van Westhaven 24 - nog de
in 1910 gebouwde Achterschool of Klompenschool van het Rooms Katholiek
Liefdegesticht. In dit schoolgebouw wordt tegenwoordig moderne dansmuziek ten
gehore gebracht, wat soms tot enige ongeregeldheden aanleiding geeft. In een andere
tuin, iets verder in zuidelijke richting staat nog het gymnastieklokaal van de rooms
katholieke scholen (Dolder, Onderwijs, 1997, 30). Een nogal groot uitgevallen
achterbouw in de tuinen van de Westhaven is de hierboven al genoemde vier
verdiepingen hoge ziekenhuisvleugel van het Diaconessenhuis De Wijk, gebouwd
in 1941.
Schuin tegenover deze bakstenen kolos ligt het Vergaderlokaal van de Vergadering
van Gelovigen, een kerkgebouw uit 1897. Het ligt aan de Peperstraat (nummer 20)
en lijkt een tot bedehuis omgebouwd pakhuis, maar dan een deftig pakhuis met
gecanneleerde zuilen van de Corinthische orde aan weerszijden van de rondbogig
gesloten ingang in het midden van de bakstenen gevel. De gevel rust op een plint
van gepleisterde rustica en is gevat tussen eveneens gepleisterde hoekblokken. Hier
stond vroeger het huis van de Goudse koopman in manufacturen Pieter de Raadt. De
gelovigen komen bijeen op de grondslag van Mattheus 18, vers 20: ‘Want waar twee
of drie vergaderd zijn in mijn naam, daar ben Ik in hun midden’. Een vaste voorganger
ontbreekt. De mannelijke gelovigen kunnen zelf het woord voeren.
Peperstraat 128 was de in 1842 gebouwde Armen- of Kleine kerk. Deze kerk werd
gesticht door de kerkeraad van de hervormde gemeente om de armen ‘eener naar
hunne vatbaarheid ingerigte godsdienstoefening’ te bieden. Aan de kerk
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408 De Volksgaarkeuken aan de Keizerstraat 2-4 (1998).

409 De bouwtekening van de Volksgaarkeuken uit 1888.

waren uitdelingen verbonden die de armen alleen bij kerkgang konden verkrijgen.
De diaconie controleerde dit door middel van genummerde blikken plaatjes die voor
de aanvang van de dienst bij de koster ingeleverd moesten worden. Aan dit systeem
kwam omstreeks 1918 een einde. Het kerkje is tussen 1937 en 1953 nog gebruikt
door de vrijzinnig hervormden, werd in 1953 verkocht en is sindsdien als pakhuis in
gebruik.
De Keizerstraat slingert van de Gouwe naar de Kuiperstraat. Gebogen straten zijn
er meer in Gouda, bijvoorbeeld Achter de Vismarkt, maar een slingerbeweging is
iets anders en duidt op een aanleg in verschillende fasen (Visser, Keizerstraat, 1994,
19-38). De straat slingert niet alleen, maar loopt dood op de Kuiperstraat. Ook dit
duidt op een breuk in de uitgifte van huispercelen. Toch is de straat nooit een typische
achterstraat geweest. Dat is met enige moeite ook nu nog wel te zien. In ieder geval
is het nu een straat van uitersten. Je vindt er een welvarend hotel naast een
aardewerkfabriek die opgeheven lijkt te worden en er pal tegenover staat een breed
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negentiende-eeuws pakhuis met zijn enorme kroonlijst langzaam te vervallen.
Verderop staan wat armoedige huisjes, een paar onduidelijke winkeltjes en veel
sombere bakstenen woningen uit de jaren twintig en dertig met diepe voegen, zwaar
kozijnhout en goedkoop glas-in-lood. Ook hier heeft de stadsvernieuwing haar sporen
nagelaten. Ongeveer in het midden van de straat, ter hoogte van het koor van de
Jozefkerk, is een blok sociale woningbouw van lichtbeige baksteen met een armetierig
ingericht voorplein. Er staan betonnen plantenbakken waarin gemeentelijk groen is
geplant en het meubilair bestaat uit een zitbank, twee afvalbakken en twee
flessenbakken. Een wat vriendelijker woningblok bevindt zich iets verderop, aan de
oostzijde van de straat, dat is voorzien van een voorpleintje, een ontwerp uit 1996
van het Amsterdamse architectenbureau Casa. Op de hoek van de Kuiperstraat staat
een wat groter blok stadsvernieuwing, opgetrokken in de onvermijdelijke lichtbeige
baksteen, die zo slecht past bij de donkere baksteen en de witte pleister van de
buurhuizen. De nieuwbouw werd in 1983 ontworpen door het architectenbureau
Treffers en Polgar in opdracht van de woningbouwvereniging Sint Jozef en bestaat
uit acht woningwetwoningen en vier HAT-eenheden. Het blok past eigenlijk ook
niet in deze omgeving, omdat het te groot van schaal is. De gevelopeningen zijn
onregelmatig geplaatst, soms in een reeks onder een doorlopende betonnen balk. De
poging het blok verticaal te geleden is blijven steken in torenachtige accenten die de
indruk niet kunnen wegnemen
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410 De Johannes Calvijnschool (1978).

411 Keizerstraat 39 (1930).

dat bewust is afgeweken van het architectonisch karakter van de omringende huizen.
De vraag waarom dat is gedaan, valt niet gemakkelijk te beantwoorden, maar in ieder
geval voelden de ontwerpers zich niet verplicht iets te bouwen dat in schaal en
materiaal bij de buurhuizen paste.
Sommige oude huisjes in de Keizerstraat zijn goed onderhouden, zoals de twee
identieke huisjes met klokgevels (nummer 20 en 22) die volgens de
gemeenschappelijke jaartalsteen in 1878 zijn gebouwd. Tegen de verdrukking in
draagt de tweeling het blauwwitte monumentenschildje. Vlakbij staan gedrochten
van bouwsels, natuurlijk in verregaande staat van verwaarlozing omdat niemand ze
de moeite waard vindt. Er is trouwens weinig voor nodig om de straat in te delen bij
de categorie ‘achterbuurt’. De straat was vroeger anders, zelfs even mooi als de
Kuiperstraat nu nog steeds is. Rond 1860 telde de Keizerstraat vijf pijpenfabrieken
en tot 1852 was hier ook ergens de winkel van fotograaf H.C. Schuyt. Ongeveer ter
plaatse van het huidige huisnummer 70 stonden in het begin van de twintigste eeuw
de goeddeels blinde achtergevels van de pottenbakkerij van D. van der Kist. De
fabriek liep door tot de Raam, alwaar zich de hoofdingang bevond (Scheygrond,
Straten, 1981, 152). Later waren er twee herbergen gevestigd, logement Het Roode
Anker van C.J. van de Poel en het logement van Van den Heuvel. In het laatste
woonde rond 1920 een bekende straatfiguur, Bloemenpiet uit Boskoop, die een zekere
reputatie had opgebouwd met de zegswijze ‘op de markt van de maatschappij is veel
te koop’. Een nog bekendere figuur woonde ooit op nummer 78, namelijk Herman
de Man (1898-1946), pseudoniem van Salomon Herman Hamburger. De schrijver
van De Kleine Wereld heeft overigens niet zo lang in dit ouderlijk huis gewoond. Na
enig huiselijk ongenoegen verruilde hij het voor het nabij gelegen logement Het
Roode Anker, dat voornamelijk werd bevolkt door handelsreizigers en kermisgasten.
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Wie ook in de Keizerstraat woonde, was de heer M.H. Kluitman, onderwijzer aan
de Stadstussenschool en auteur van een stadsbeschrijving van Gouda uit 1841. Hij
woonde in 1860 op nummer 65 en zijn school stond op de plaats van het huidige
huis Keizerstraat 40. Dit schooltje dateerde uit 1837 en werd in 1883 verbouwd en
uitgebreid door architect C.P.W. Dessing (Gemeenteverslagen, 1883, 42). Aan het
einde van de negentiende eeuw werd er ter plaatse van nummer 69 nog een school
gebouwd, de Vrije Gereformeerde School, die in 1937 werd omgedoopt tot Johannes
Calvijnschool. Deze school bestond uit twee gekoppelde bakstenen vleugels onder
zadeldaken met topgevels aan de kant van de Keizerstraat en een klein schoolpleintje
ervoor. Het gebouw uit 1890 werd in 1993 afgebroken en vervangen door de moderne
woningen van Casa. (Dolder, Onderwijs, 1997, 30 en Dolder, Keizerstraat, 1994,
55-76). In de fotocollectie van het stadsarchief bevindt zich een foto uit 1930 van de
Rooms Katholieke Armeninrichting die was gevestigd in een huis dat grensde aan
de kerk van Sint Jozef, Keizerstraat 39. Dit huis is in 1933 afgebroken.
In het begin van de Keizerstraat bevindt zich de rijk versierde gevel van de
Volksgaarkeuken, gesticht door Henriëtte Hoffman. Het ontwerp uit 1888 is van
stadsbouwmeester L. Burgersdijk en de uitvoering lag in handen van aannemer W.
de Jong (Geselschap, Gemeentebestuur 1816-1920, 1977, 12, nummer 1110). De
gevel van rode baksteen is uitgevoerd in de stijl van de Hollandse renaissance, met
banden van gele baksteen bij wijze van speklagen en gepleisterde blokken in

412 Keizerstraat in 1904 met links het logement Het Roode Anker.
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413 Nieuwbouw in de Kuiperstraat, op de hoek van de Keizerstraat (1998)

414 De groene oase van het St. Barbarahof tussen Kuiperstraat, Peperstraat en Korte Raam (1998).

de segmentbogen boven de vensters. De gevel is vijf traveeën breed en heeft een
middenrisaliet die eindigt in een trapgevel met een halfrond fronton als topversiering.
De gaarkeuken werd in 1952 omgedoopt in Hoffmankeuken en heeft tot 1987 bestaan.
Je kon er in 1981 voor f. 3,65 een karbonade eten en als je dan nog wat meer te
besteden had, kon je er gebakken aardappels bij krijgen voor f. 1,50 met wat groente
voor f. 2,15 (Heisbroek, Volksgaarkeukens, 1992, 29-31 en Wuis, Volksgaarkeukens,
1992, 76-79).
De Keizerstraat en de Raam zijn door een vijftal smalle steegjes met elkaar
verbonden. Deze steegjes maakten bij de uitgifte in de veertiende eeuw deel uit van
de huiserven, tenminste volgens K.M. Buiskool en J.C. Visser. Hoe ze dan ooit
afgesplitst konden worden van de bestaande erven, is onduidelijk om niet te zeggen
onbegrijpelijk. En waartoe dienden ze eigenlijk? Tegenover hotel De Keizerskroon
ligt de Lange Willemsteeg, de meest brede van de vijf. De vier andere zijn zo smal
dat je elkaar er nauwelijks kunt passeren. In 't Oude Halletje, niet meer dan een sleuf
in de gevelwand, staan zelfs enkele huisjes, ongeveer in het midden, waar de sleuf
iets breder wordt. De andere steegjes zijn onbewoonde spleten, donker en luguber:
de Olieslagersteeg, de Pottenbakkerssteeg en de Melkersteeg.
De hierboven besproken nieuwbouw aan het einde van de Keizerstraat loopt in de
Kuiperstraat door tot de Saffraanpoort, een steegje dat is ontstaan door de demping
van de zijl die naast nummer 28 liep. Hier stond vroeger een pijpenfabriek, waarvan
een bouwtekening uit 1901 bewaard is gebleven (Sijl, Plaatsingslijst, 1985, 20). Aan
de overzijde van de straat bevindt zich één van de siroopwafelbakkerijen waar Gouda
zo beroemd om is. Naast het buurhuis van dit fabriekje loopt nog een steegje, naar
de nabijgelegen toren van het vroegere Sint Barbara Gasthuis, St. Barbarahof geheten.
Aan het einde van dit smalle steegje komt men plotseling in een klein parkje met
enkele oude, hoge bomen tussen divers struikgewas. Dit onverwachte stukje bos is
een restant van de grote achtertuinen van de huizen aan de Peperstraat. De tuin grenst
aan de Korte Raam, een troosteloze straat die ooit een aardig grachtje was. Aan de
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zuidzijde staat een modern woningbouwblok, dat deel uitmaakt van de reeks
overeenkomstige woningen die om de hoek, aan de Bogen staan. Ze zijn rond 1985
gebouwd in opdracht van de woningbouwvereniging Sint Jozef en ontworpen door
de architecten J. Ledderhof en W. Enthoven.

415 Raam 224 tot 230 in 1998. De drie huizen ten zuiden van de Drapiersteeg met afgewolfde
zadeldaken zijn de oudste aan de Raam. De linker heeft nieuwe prothesen gekregen in de pui en de
bovenvensters, maar de andere twee zakken vermoeid tegen elkaar aan.

De Raambuurt
Elk jaar op Koninginnedag verandert de Raam in een uitbundig gepavoiseerde
kinderspeelplaats. En iedereen helpt mee met het versieren van de straat, aldus een
medewerkster van het buurthuis, dat gevestigd is in de voormalige bakkerij Ons
Voordeel (Raam 62). De Raam vormt het centrum van een buurtleven waaraan de
grote groep daar wonende immigranten uit Marokko actief deelneemt. De drijvende
kracht achter het bloeiende buurtleven is Sari Donk. De immigranten wonen vooral
in de nieuwbouwblokken tussen de Regulierenhof en de Drapiersteeg en moskee
Nour aan de Raam 238 fungeert als hun buurthuis. De Raambuurt beschikt sinds
enige tijd ook over een actiegroep die een bestemmingsplan heeft

Wim Denslagen, Gouda

441

416 De oostzijde van de Raam in 1960. Zes huizen zijn gesloopt voor de bouw van een modern
flatgebouw. De twee huizen links op de foto zijn blijven staan.

417 De westzijde van de Raam in 1959. De klokgevel rechts, die ook te zien is op de foto uit 1904,
is inmiddels gesloopt. De drie huizen links van de klokgevel (nummers 34 tot en met 40) bestaan nog.
Maar links van nummer 40 (het huis met de witgepleisterde gevel) is alles gesloopt.

ontworpen uit onvrede met het gemeentelijk beleid. Deze groep komt op voor het
behoud van het kleinschalige karakter van de buurt en vooral van de Raam, waar tot
veler ongenoegen grootschalige nieuwbouw is verrezen. Ten noorden van de Lange
Willemsteeg verrees in de jaren zeventig een tachtig meter lange strook woningbouw
van lichtbeige baksteen verrezen met in het midden een poortdoorgang die toegang
geeft tot een parkeerterrein aan de achterzijde. Daar tegenover ligt sinds 1994 het
Japieserf, een complex woningen van witte baksteen rond een ruime binnenhof. Het
werd in opdracht van de woningbouwvereniging Ter Gouw ontworpen door
architectenbureau Abken te Nieuwegein en bestaat uit vierenveertig sociale
koopwoningen. Ook hier wordt de binnenplaats als parkeerterrein gebruikt. Het
Japieserf straalt een zekere luxe uit, maar de vleugel aan de straat past slecht in de
schaal van de Raam. Ten noorden van de Aaltje Baksteeg staat sinds kort ook een
nieuwbouwblok van rode baksteen naar ontwerp van de Goudse architect Frank
Goppel. Hierbij is door het aanbrengen van verticale geledingen en de toevoeging
van onderscheidenlijke topgevels enigszins rekening gehouden met het historische
karakter van de straat. De andere, hiervoor genoemde woningcomplexen lijken zo
uit een moderne buitenwijk naar de oude stad te zijn overgeplaatst. Het zijn forse
aanzetten om de Raam om te vormen tot een moderne straat en dat is wat de genoemde
groep verontruste buurtbewoners niet willen. De enige nieuwbouw aan de Raam die
in de schaal van de oudere bebouwing past en ook nog van smaak getuigt, is moskee
Nour (Raam 238) een ontwerp van architect Gerard Rijnsdorp uit 1993. De
opengewerkte minaret is onnodig bescheiden gehouden in een buurt waar vroeger
verschillende torenhoge fabriekschoorstenen stonden. De moskee bestaat uit drie
bouwlagen. Op de eerste verdieping bevindt zich de gebedsruimte voor mannen. De
vrouwen, die de moskee aan de achterzijde betreden, bidden in een ruimte op de
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begane grond. Hier bevinden zich ook de schoenenbewaarplaats, de plaats voor de
voetwassing en een leslokaal (Moderne Architectuur, 1994, 41).

418 De Raam omstreeks 1904 op een ansichtkaart van uitgeverij B. Gomperts. Op de achtergrond de
gasfabriek.
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419 Luchtfoto uit 1923 van de Raam. Op de voorgrond de daken van de Plateelfabriek Zuid-Holland.
Links boven staat, haaks op de Raam, de Gouweschool. Links daarvan een rijtje huisjes uit het einde
van de negentiende eeuw (nummer 43 tot en met 51). Links daarvan een pakhuis met een nog groter
pakhuis erachter. Hier bevindt zich tegenwoordig het autobedrijf van Terlouw. Het enorme pakhuis
met omlopend schilddak is enige jaren geleden vervangen door een verkoophal van de Rietmarkt
(Hoge Gouwe 119). Dan komen twee huisjes en een tuinmuur. De twee, vermoedelijk
achttiende-eeuwse huisjes ernaast zijn onlangs vervangen door namaak oude (nummer 33 en 35). Het
huis op nummer 31 bestaat nog en is onlangs overeenkomstig het oude uiterlijk gerestaureerd (KLM
Aerocarto).

Voor de demping in 1960 bood de Raam een aardige aanblik, althans op de nog
overgebleven foto's. A. Loosjes was in 1923 minder positief in zijn beschrijving:
‘Het zuidwestelijk gedeelte der stad is nu juist niet het schoonste; het bestaat
grootendeels uit wat men achterbuurten pleegt te noemen, en wordt doorsneden door
een boomlooze, niet zeer bekoorlijke gracht, die den naam Raam draagt, herinnerend
als in vele andere steden aan de verdwenen lakennering.’ De klacht over het ontbreken
van bomen heeft het stadsbestuur zich aangetrokken, want enige jaren later staan er
wel bomen, tenminste aan één kant van het water. Er staan tegenwoordig meer bomen
ter plaatse van het gedempte water, maar ze bevinden zich tussen rijen geparkeerde
auto's. Burgemeester K.F.O. James schreef in het Stedebouwkundig Basisplan van
1959 dat er over de demping van de Raam geen ‘traan gelaten zal worden’, want ‘het
stadskarakter en de stedelijke schoonheid zijn bij deze weinig fraaie en geïsoleerde
gracht niet in het geding...’. De burgemeester en zijn adviseurs, onder wie W. Schut,
J. de Ranitz en de Provinciale Planologische Dienst huldigden de toen al zeer
verouderde opvatting dat het monumentale karakter van een stad uitsluitend wordt
bepaald door de afzonderlijke monumenten. In het Basisplan wordt dan ook met
nadruk gewezen op het grote belang van de handhaving van onder meer de torens
en de kapellen, maar geen woord over het belang van het stadslichaam als
stedenbouwkundig monument.
Er staan aan de Raam nog een aantal oude, achttiende- en negentiende-eeuwse
huizen, waarvan sommige zijn gerestaureerd, maar de meeste staan te verkrotten,
vooral in de buurt van de voormalige Plateelfabriek Zuid-Holland. De fabriek zelf,
gebouwd tussen 1913 en 1918, is ook vervallen, maar de klok-, trap- en lijstgeveltjes
aan de Raam zijn er nog. Het grote tegeltableau is in bewaring gegeven aan de
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Oudheidkundige Kring ‘Die Goude’. Op de hoek van het Nonnenwater en de Raam
is rond 1990 een rijtje huisjes gesloopt voor moderne woningbouw van de
woningbouwvereniging Sint Jozef. Zo te zien staat de buurhuisjes hetzelfde lot te
wachten. Een monument van negentiende-eeuwse sloppenwoningen is het Oranje
Hofje aan de Raam (nummer 150). Het is aan de straat afgesloten met een poortje
dat het jaartal 1887 draagt. Op het achtererf staan zes kleine huisjes in een doodlopend
slopje. Ze bestaan uit een begane grond en een zolderverdieping. Links
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420 Plattegrond van de Asschuur uit 1921.

421 De poort van Oranje Hofje aan de Raam.

naast de voordeur zijn twee gekoppelde vensters met schuiframen en de zolder wordt
verlicht door een venster met negen ruiten. Deze huisjes waren in 1995 tot krotten
vervallen, maar zijn kort daarna opgeknapt en vormen nu onderdeel van een drukkerij.
Bij de verbouwing tot drukkerij is het steegje voor de helft volgebouwd.
Iets ten noorden van dit hofje lag een ander slop, die ‘Petroleumbuurt’ werd
genoemd. Het poortje aan de Raam en het slop zelf bestaan nog, maar de huisjes zijn
bijna allemaal verdwenen. Deze huisjes werden in 1913 gefotografeerd (Scheygrond,
Straatnamen, 151). Op de stadsplattegrond van L. Burgersdijk uit 1870 komt het slop
nog niet voor. De veertien kleine huisjes waren vermoedelijk in de loop van de jaren
zeventig of tachtig van de negentiende eeuw gebouwd.
Tussen de Raam en de Turfsingel loopt de Vest, de weg aan de binnenkant van
de verdwenen stadsmuur. Er woont bijna niemand. De Vest is een achterstraat van
een achterstraat; een aaneenschakeling van rommelige loodsen en onduidelijke
bedrijfsgebouwtjes. De Vest was altijd al een industriegebied met overal pakhuizen,
schuren, hoge schoorstenen en daarbovenuit torenend de machtige lichamen van de
twee windmolens: de Korenbloem op de hoek van de Verloren Kost en de Rode
Leeuw bij de Regulierenhof. Van de Korenbloem is nu alleen nog een gedenksteen
ter plaatse over. Architectuur van enige allure vind je hier niet. Toch is het gebied
van historisch belang en dan natuurlijk vooral wegens de industriële geschiedenis.
Aan de zwaaikom van de Turfsingel, waar historische schepen liggen onder auspiciën
van de stichting Binnenhavenmuseum, bevindt zich het dubbele kaaspakhuis van de
Rotterdamse firma J. van Zwet en Zonen en even verderop staat, eveneens aan het
water, het kasteelachtige handelshuis van C.J. Boer. Het bestaat uit een hoofdhuis
tussen twee lage aanbouwen. De begane grond is bedrijfsruimte de verdieping doet
dienst als woning. Het geheel dateert vermoedelijk van omstreeks 1900. Iets verder
in noordelijke richting staan keurig opgeknapte huisjes en er is een nieuwe stukje
kade in de buurt van de molen. Weer iets verder, op nummer 30, staat de Asschuur.
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De bakstenen schuur werd in 1841 gebouwd door meestertimmerman A. Oudijk in
opdracht van het gemeentebestuur. Het is een langgerekte, in IJsselsteen opgetrokken
schuur met pannen schilddak. Hier werd de haardas opgeslagen die werd gebruikt
als grondstof voor de fabricage van glas en zeep. De as werd op den duur verdrongen
door soda, waardoor de schuur vanaf 1876 voor de opslag van ander afval gebruikt
werd: puin, vuilnis en baggerspecie. Nadat de stadsreiniging, die tot 1915 verpacht
is geweest, in gemeentelijk beheer was genomen, werd de Asschuur ingericht tot
paardenstal en opslagplaats voor reinigingsmaterieel. De bovenverdieping werd
ingericht als directeurswoning. In 1970 is het gebouw in gebruik genomen door een
jongerensociëteit met de eigenaardige naam ‘So What’. De schuur werd in 1985
gerestaureerd (Habermehl, Monumentaal, 1987, 17 en Habermehl, Restauratie, 1989,
16). Tegenover de Asschuur ligt een geheel nieuwe buurt, gebouwd in de tweede
helft van de jaren tachtig van de twintigste eeuw, waar hoofdzakelijk immigranten
uit Marokko wonen. De woonblokken staan aan beide zijden van de Drapiersteeg,
aan de westzijde van de Nobelstraat en aan de noordzijde van de Regulierenhof. De
blokken zijn zodanig geplaatst dat ten noorden van de Regulierenhof een tweede hof
is ontstaan, Wouter Jacobserf geheten.

422 Het handelshuis van C.J. Boer aan de Vest.

Tussen Nieuwehaven en Achter de Vismarkt
Aangekomen bij de Nieuwehaven, mogen de woorden van Henri Polak uit 1929 in
herinnering worden geroepen als retroactieve waarschuwing tegen de in 1940 uit-
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423 Nieuwehaven 308-312: de Tweede Kosteloze School uit 1891 naar ontwerp van L. Burgersdijk
(1998).

gevoerde demping: ‘Wie de resultaten van het dempen van grachten aanschouwt,
hem vervullen droefenis over hetgeen, in den regel noodeloos, aan onvervangbare
schoonheid teloor ging, en toorn jegens degenen, aan wier handen dat kostbare goed
toevertrouwd was en die het aan gewoonlijk slechts in hunne verbeelding bestaan
hebbende eischen van het verkeer of aan andere fantasterijen ten offer hebben
gebracht’ (citaat uit Het kleine land en zijn groote schoonheid). Door het verdwijnen
van het water zijn ook de verhoudingen verstoord. De nu erg brede straat is versmald
door een reeks overgedimensioneerde betonnen plantenbakken tussen parkeerplaatsen.
In elke bak staat als schrale troost een boom. Afgezien van de Onze Lieve
Vrouwentoren, het hofje van Letmaet en dat van Cornelis Cincq is er weinig van
architectuurhistorisch belang overgebleven. Het beeld wordt beheerst door
onaanzienlijke gevels uit de eerste helft van de twintigste eeuw. Er is aan het einde
van de jaren tachtig een geheel nieuw buurtje tegenover het hofje van Cincq gebouwd
- ‘woonerf’ staat op een gemeentelijk bordje. Dit is het Lafeberhof, in 1986 ontworpen
door het architectenbureau Treffers en Polgar. Het armoedige blok met de doorrit in
het midden bestaat uit tien woningwetwoningen van de Algemene
Woningbouwvereniging Gouda, de veertien lage huizen op het eigenlijke woonerf
erachter zijn gebouwd als premie A woningen. Deze duurdere woningen zijn tot
stand gekomen in opdracht van de woningbouwvereniging Ouwe Gouwe en liggen
aan een binnenstraat, die aansluit op een dwarsstraat en deze komt uit op de Lange
Dwarsstraat. Ook deze dwarsstraat behoort tot het moderne woonerf.
Iets meer naar het noorden, voorbij de steeg Het Klooster, staat de
brandweerkazerne. Hier lag sinds 1702 de Stadstimmerwerf, die op haar beurt was
aangelegd op het terrein van het voormalige Clarissenklooster. De huidige
brandweerkazerne werd gebouwd nadat de oude in 1929 was verbrand, een gebeurtenis
die het vertrouwen in de vakbekwaamheid van de brandweerlieden niet bevorderd
zal hebben. Op dit terrein lag zoals vermeld sinds 1702 de Stadstimmerwerf met
werkplaatsen voor timmerlieden, metselaars, loodgieters en ververs en hun
bergplaatsen voor materialen. Op het terrein lagen verder nog een kantoor, een
brandspuithuis, een smederij en een houtloods. Aan de Turfmarkt bevond zich een
toegangspoort met daarnaast een ruim huis met tuin voor de stadsbouwmeester. Rond
1807 moet hier de stadsarchitect Willem Verschoor hebben gewoond en na hem,
rond 1837, diens opvolger Willem van Bemmel. Deze werd in 1867 vervangen door
Leendert Burgersdijk, ‘een man vol energie’ en gezegend met ‘bijzonderen takt en
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bekwaamheid’, aldus zijn tijdgenoot J.N. Scheltema (Lange van Wijngaerden,
Beschrijving, III, 1879, 23-28. Geselschap, Oud Archief, 1965, 48).
Aan de Nieuwehaven liggen twee schoolgebouwen. Het oudste staat vlakbij de
Gouwe. Het is de voormalige Tweede Kosteloze School. De huidige gedaante is
mogelijk in 1891 tot stand gekomen, want toen werd de school uitgebreid na aankoop
en sloop van drie woonhuizen (Geselschap, Gemeentebestuur 1816-1920, 1977, 12,
nummer 1111 met ontwerptekening van L. Burgersdijk). Het scholencomplex bestaat
uit drie in donkerbruine baksteen opgetrokken vleugels, twee van een enkele bouwlaag
en een hoge vleugel van twee lagen onder een schilddak.
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424 De Portemonnaie omstreeks 1910. De steeg lag ter plaatse van de huidige Herpstraat.

De gevels zijn node versierd: de bakstenen consoles onder de daklijst en de
hoeklisenen weten zich nauwelijks een houding te geven. De school werd later in
tweeën gesplitst. Een deel werd in 1925 opgeheven en het andere werd in 1937
overgebracht naar de vrijgekomen Gouweschool. Het scholencomplex doet, na aan
verschillende andere scholen onderdak te hebben geboden, tegenwoordig onder meer
dienst als peuterspeelzaal (Dolder, Onderwijs, 1997, 32).
Waar nu de Emmaschool uit 1951 staat (Herpstraat 1), lag aan het einde van de
negentiende eeuw de Eerste Burgerschool voor Meisjes. Dit schoolgebouw werd in
1882 gebouwd ter vervanging van een schooltje dat aan de Lange Groenendaal lag,
ter plaatse van het huidige, in 1919 gebouwde badhuis (nummer 79). Toen de meisjes
naar de Nieuwehaven waren verhuisd, werd het schooltje in gebruik genomen als
Tweede Burgerschool voor Jongens (Gemeenteverslag van 1882, 48). Dit schooltje
aan de Lange Groenendaal was in 1852 gesticht (Dolder, Onderwijs, 1979, 34) en
werd in 1861 vernieuwd (Geselschap, Gemeentebestuur 1816-1920, 1977, 1104, 98).
Naast de Eerste Burgerschool voor Meisjes lag - ter plaatse van de huidige
Herpstraat - een steegje dat onder de naam ‘Portemonnaie’ bekend stond. Het was
in het laatste kwart van de negentiende eeuw aangelegd en aan weerszijden bebouwd
met kleine arbeidershuisjes. De steeg liep van de Nieuwehaven naar het
Regentessenplantsoen en was daar met een houten hek afgesloten (foto uit 1900 in
Scheygrond, Straatnamen, 1979, 152). Dit steegje is verdwenen, evenals het kleine,
doodlopende steegje waarvan de ingang aan de noordzijde van de Vrouwesteeg lag
en dat de eigenaardige naam ‘Slapperdel’ droeg. Het steegje is in 1968 van de kaart
geveegd, maar de naam is overgegaan op het straatje dat aan de noordzijde van de
Vrouwetoren naar het toen aangelegde parkeerterrein loopt. Dit parkeerterrein staat
door middel van een nieuwe straat, Vrouwepoort geheten, in verbinding met de
Vrouwesteeg. In dit gebied zijn rond 1990 achttien oude huisjes gesloopt en vervangen
door nieuwbouwblokjes, die in opdracht van Bouwmaatschappij Ouwe Gouwe zijn
ontworpen door het architectenbureau Abken te Nieuwegein. Tevergeefs werd in
1987 door de vereniging Behoud Stadsschoon Gouda protest aangetekend tegen de
voorgenomen sloop van de achttien historische huisjes. Het protest werd gesteund
door twee Delftse hoogleraren: prof. dr. C.L. Temminck Groll en prof. dr. J.C. Visser.
Het al genoemde steegje Het Klooster bestaat nog en ligt tussen de huisnummers
89 en 143 van de Nieuwehaven. De naam houdt verband met het Clarissenklooster
dat hier vroeger lag. De smalle steeg was aan beide zijden bebouwd met kleine
huisjes, vermoedelijk eenkamerwoningen met zolderverdieping. De identieke huisjes

Wim Denslagen, Gouda

waren voorzien van bakstenen tuitgevels. Op een foto uit omstreeks 1910 staan
moeders met kinderen in de deuropeningen (Scheygrond, Straatnamen, 1979, 96).
Van de oude huisjes staat nog een enkel dichtgespijkerd geveltje op zijn naderend
einde te wachten.
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425 Achter de Vismarkt in 1910. Op de achtergrond de toren van het stadhuis.

In dit gebied van Gouda liggen grote terreinen tussen de hoofdstraten, zoals tussen
de Nieuwehaven en de Turfmarkt, maar ook tussen de Turfmarkt en de Lange
Groenendaal. Die vormen de achterkant van de stad, de stedelijke wildernis waar
toeristen zelden komen. Er valt ook weinig te zien, behalve onduidelijke opstallen
en stukjes tuin. Een uitzondering moet worden gemaakt voor De Fabriek
(Nieuwehaven 199-201), een diep op het achtererf gelegen fabrieksgebouw dat in
1996 door architect Tjeu Bonten werd verbouwd. De twee bakstenen gebouwen
dateren uit het begin van de twintigste eeuw en boden onderdak aan een groothandel
in dakbedekkersmaterialen en een bedrijf in papier- en verpakkingsmaterialen. In
het uitbundig verbouwde complex bevinden zich nu vijf woningen en drie bedrijfjes.
Maar om er te komen moet je door een rommelig binnengebied. In sommige
stadsgedeelten liggen zulke achterterreinen ongegeneerd aan de openbare weg. Een
goed voorbeeld vormen de Naaierstraat en voor een deel ook Achter de Vismarkt.
Vanaf de Lage Gouwe tot aan de Vissteeg zijn beide zijden van Achter de Vismarkt
bebouwd. Een bekende foto uit 1910 toont dit gedeelte. Hierop is ook te zien dat de
rechterkade voorbij de Vissteeg met een hoog hekwerk was afgesloten. Daarachter
vervolgde het water - na een kleine sprong naar rechts te hebben gemaakt - zijn loop.
En vanaf dat punt tot aan de Turfmarkt sneed de waterloop als het ware dwars door
het stadslichaam, wat zijn amorfe ingewanden blootlegde. De waterloop is in 1954
gedempt, maar de rommeligheid is gebleven, vooral in het gedeelte tussen de
Groenendaal en de Turfmarkt. De grote binnenterreinen boden in de jaren zeventig
van de negentiende eeuw nog genoeg plaats om het industrieproletariaat te huisvesten,
dat wil zeggen onder te brengen in minuscule kamerwoningen waar het daglicht
nauwelijks kon doordringen. De meeste zijn in de loop van de twintigste eeuw
opgeruimd, zodat de overgebleven exemplaren een goede kans hebben om als
beschermde monumenten behouden te blijven. Dergelijke huisjes staan nog in de
Looierspoort, een sleuf naast huisnummer 60 van de Lange Groenendaal (Smook,
Binnensteden, 1984, 96). In de jaren twintig van de twintigste eeuw waren de krotten
in dit slop nog bewoond (Wessels, Stadsmonografie, 1939, 7). Aan beide zijden van
het slop staan zes huisjes, de rechter rij werd in 1997 gerestaureerd.
Het onderhavige stadsgebied is het geografische centrum van Gouda met de
Turfmarkt als belangrijkste gracht en de Lange Groenendaal als de belangrijkste
winkelstraat. In deze winkelstraat staat op nummer 79 een vreemdsoortig gebouwtje
met een kunstzinnig gemetselde gevel in de stijl van de Amsterdamse School. De
gevel is op een zestal kleine vierkante venstertjes na geheel blind. Dit was het badhuis,
in 1919 gebouwd als voorbouw bij het eigenlijke zwembad dat nog goed te zien is
op de luchtfoto uit 1923 als een achtzijdig bouwsel met een verhoogde lichtkoepel
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midden op het dak (Sprokholt, Aerocarto, 1996). Aan het einde van de Lange
Groenendaal staat een modernistisch schoolgebouw met een als schoolplein
ontworpen, maar nu door struikgewas ingenomen tuin. Op grond van de vormgeving
van de ingang en het schijnbaar zwevende dakoverstek lijkt de school in de jaren
vijftig van de twintigste eeuw te zijn gebouwd. Ze is de opvolgster van de Groen van
Prinstererschool voor Christelijk Nationaal Onderwijs uit 1920 (Dolder, Onderwijs,
1979, 34 en 35).
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426 Luchtfoto uit 1923 met links van het midden het dak van het badhuis (KLM Aerocarto).

De Turfmarkt is een rechte, stille gracht, die buiten de scheepvaartroute lag en
druk verkeer is er nog steeds niet. Misschien is ze daarom niet gedempt en zo goed
bewaard gebleven. Er is weinig gesloopt en verstorende nieuwbouw is er eigenlijk
niet, of men zou de woningbouw uit de jaren zeventig op de hoek van de Lage Gouwe
zo willen betitelen. Naast deze nieuwbouw staat een van de bekendste huizen van
Gouda, het Admiraalshuis (Turfmarkt 142), een smal, hoog en delicaat rococo ontwerp
dat in 1757 werd gemaakt voor admiraal Roemer Vlacq. Een eigenaardige combinatie,
die ruwe zeebonk in het verfijnde poppenhuisje. Links van dit huis stond tot 1979
een hoge bakstenen toren die gezien haar vormgeving rond 1900 gebouwd moet zijn.
Deze toren met uitzichtkoepel was vermoedelijk een

427 De Turfmarkt gezien vanaf de Gouwe in 1974. Het gebouw op de hoek van de Lage Gouwe en
de Turfmarkt werd in 1979 afgebroken. Hierin was voorheen de winkel van J.L. Bruns gevestigd.
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428 De voormalige synagoge aan de Turfmarkt (1998).

429 De voormalige, in 1931 afgebroken, gereformeerde kerk aan de Turfmarkt (1930).

brandtoren, die in de plaats is gekomen van het brandspuithuisje dat hier in de
negentiende eeuw heeft gestaan. Tussen deze toren en het Admiraalshuis was een
smalle poort die toegang gaf tot een kerkzaal in het achterhuis van nummer 142. Hier
hielden tussen 1925 en 1974 de vrijgemaakte gereformeerden hun
godsdienstoefeningen (Habermehl, Waterstad, 1988, 22).
Schuin aan de overzijde staat een interessant voorbeeld van een laat
negentiende-eeuws woningbouwcomplex dat de formele kenmerken draagt van een
stadspaleisje met gepleisterde plint en middenrisaliet met fronton. Op deze wijze
zijn drie huizen samengevat in een monumentaal geheel dat in opzet goed aansluit
bij het achttiende-eeuwse buurhuis, een eveneens zes traveeën brede lijstgevel
(Turfmarkt 111). Tegenwoordig zetelt hier het Leger des Heils. Vroeger was er de
Tweede Burgerschool voor Meisjes gevestigd. De school die in 1862 werd gebouwd
lag aan de achterzijde, want het hoofdhuis was de woning van de hoofdonderwijzeres
(Geselschap, Gemeentebestuur 1816-1920, 1977, 1104, 190 recto: bestek van de
bouw). Na samenvoeging met de Tweede Burgerschool voor Jongens verhuisde de
school in 1925 naar de nieuwe school aan de Burgemeester Martenssingel.
Voorbij de Trappenbrug, bevindt zich op nummer 23 de voormalige synagoge, in
1827 gebouwd ter plaatse van een in 1823 afgebroken doopsgezinde kerk, die de
joodse gemeenschap sinds 1798 in gebruik had. Voor dit jaar, waarin de staatsregeling
van de Bataafse Republiek van kracht werd, was het joden niet toegestaan in de stad
te verblijven: een stadskeur uit 1712 verbood ‘Vremde Hoogduytse Joden of
Smoussen’ de toegang tot de stad. De magistraat was bevreesd voor de toeloop van
vluchtelingen uit de Duitse landen, waar antisemitische wetten waren afgekondigd,
maar in de Franse Tijd kwam er een einde aan de onderdrukking en konden de joden
zich in de stad vestigen. De meesten woonden in de buurt van de synagoge. In 1815
verwierven zij grond buiten de Kleiwegpoort aan het Bloemendaals Verlaat voor de
aanleg van een begraafplaats. En dan komt er oorlog.
Op 9 april 1943 werden alle joden in het Centraal Tehuis aan Oosthaven 33, het
Israëlitisch bejaardenhuis, bijeengedreven door de Goudse politie en onder bevel
van Franz Fischer van de Sicherheitspolizei op transport naar Auschwitz
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430 Turfmarkt 12 uit 1897 van architect H.J. Nederhorst.
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431 Turfmarkt bij de toegang tot de gereformeerde kerk met het zalencentrum Het Brandpunt in 1966.

432 Turfmarkt 50 tot 60 in 1962. De twee huizen rechts van de toegang tot de gereformeerde kerk
zijn kort voor 1966 afgebroken. Het huis links van de poort (nummer 50) was de ambtswoning van
de stadsbouwmeester.

gesteld, vanwaar alleen de directrice is teruggekeerd. Daarom is de synagoge na de
oorlog verkocht. Sinds 1950 wordt het gebouw gebruikt door de Vrije Evangelische
Gemeente (Itterzon, Joden, 1972, 333-346). De bakstenen voorgevel is van een
monumentale soberheid: een puntgevel bekroond door een miniatuurfronton met in
de top van de gevel een klein roosvenstertje van hout. Alsof er nooit enige disharmonie
bestond tussen gotiek en classicisme, zijn in deze gevel gotische spitsbogen voor de
vensters toegepast en een classicistische deuromlijsting voor de toegang.
Recht tegenover de voormalige synagoge ligt, als een schuilkerk diep
weggeschoven op het achtererf, de kerk van de gereformeerden met zijn
karakteristieke hoge daken van rode pannen. Het introverte kerkgebouw werd in
1931 gesticht ter vervanging van een oudere preekkerk die rechthoekig van vorm
was, rondbogig gesloten vensters had en een hoofdtoegang met neorenaissance
omlijsting. Dit was de zogenoemde kerk B ter onderscheiding van kerk A van de
christelijk gereformeerden, die in 1863 waren afgescheiden van de Hervormde Kerk
en zich in 1907 hadden aangesloten bij de Gereformeerde Kerken (Jong,
Gereformeerde kerk, 1987).
Het grote, vijf traveeën brede gebouw rechts naast de toegang tot de kerk, lijkt
een kopie van een gebouw uit omstreeks 1800. Dat blijkt niet zo te zijn: het is een
nieuw ontwerp in oude stijl waarvoor kort voor 1966 twee oude huizen zijn gesloopt.
Het gebouw heet Het Brandpunt en men verhuurt er zalen. Naast het zalencentrum
staat een klein huisje met een neorenaissance topgevel en daarnaast staat het
achttiende-eeuwse huis waar vroeger de stadsbouwmeester woonde (Turfmarkt 50).
De poort terzijde gaf toegang tot de Stadstimmerwerf.
Nog niet zo lang geleden werd een nederig huisje op de hoek van de Vrouwesteeg
gesloopt en vervangen door een veel hoger woonhuis in lichtbeige baksteen. Het
staat naast het voormalige bankgebouw op nummer 30, waarin tegenwoordig het
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Verzetsmuseum is gevestigd. Dit bouwwerk in donkerbruine baksteen met stalen
ramen is in stilistisch opzicht verwant aan het gebouw van de Nationale
Bankvereniging aan de Oosthaven. Het heeft iets grimmigs met de tralies voor de
kleine vensters op de begane grond en de rechthoekige toren met smalle lichtspleten.
Wat een verschil met de ongedwongen feestelijkheid van het huis op nummer 12 dat
in 1897 door H.J. Nederhorst werd ontworpen voor een makelaar in effecten. Het
gevelontwerp volgt het stramien van de neorenaissance, maar toen het op de
sculpturale toevoegingen aankwam, leek er geen houden meer aan, vooral bij de
pilasters en de boogtrommels. Zodra hij zijn kans schoon zag, is de architect er zelf
gaan wonen (Berg, Jongere Bouwkunst, 1992, 18).
Wim Denslagen
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De ruimtelijke ontwikkeling buiten de singels

433 Kaart van de gemeente Gouda met Bloemendaal, Broek, Thuil en 't Weegje. Ingekleurde
pentekening van Hendrik Verschoor Jz uit 1812.

In het begin van de negentiende eeuw is er al vrij veel bebouwing buiten de
singelgrachten. Op de kaart van Hendrik Verschoor uit 1812 is te zien dat de
Kattensingel al volledig is bebouwd, dat er huizen aan beide oevers van de Kromme
Gouwe staan en zelfs huizenblokken aan de Blekersingel en Fluwelensingel. Na de
grenscorrectie van 1823, waarbij het grondgebied van de stad werd vergroot, maakten
de kwekerijen, de bleekvelden en de moestuinen rond de stad langzamerhand plaats
voor bebouwing. De oudste buurt is Korte Akkeren, genoemd naar de korte percelen
tuinland die hier na het rooien van het Goudse bos in de veertiende eeuw waren
aangelegd. In deze wijk werd in 1828 de eerste begraafplaats aangelegd. Deze ligt
nog steeds aan de Prins Hendrikstraat, maar werd in 1972 gesloten en werd later tot
beschermd monument verklaard (Geselschap, Gemeentebestuur 1816-1829, 1977,
17, nummer 1449).
Aanvankelijk waren het vooral bedrijven die zich in het buitengebied vestigden,
bijvoorbeeld blekerijen, touwslagerijen, garenspinnerijen en kaarsenfabrieken. Ze
lagen aan de singels, langs het verlengde van de Kleiweg, langs de Gouwe en in de
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434 De belangrijkste grenswijzingen, aangegeven op de Topografische Militaire Kaart van het
Koningkrijk der Nederlanden. Den Haag, Topografisch Bureau van het Ministerie van Oorlog,
1850-1864. Blad 38 (verkend in 1847-1848).

omgeving van de Karnemelksloot. Een aantal van deze bedrijfsgebouwen is nog
bewaard gebleven. Aan de Turfsingel staan nog restanten van de daar in 1858
gevestigde Goudse Stearine Kaarsenfabriek. Even verderop staat nog de gigantische,
bakstenen kolos van de Goudsche Machinale Garenspinnerij met directeurswoning,
daar gevestigd in 1861. Het huidige gebouw, dat dienst doet als cultureel centrum,
dateert uit 1916.
Aan de verbetering van de wegen rond Gouda werd in de negentiende eeuw maar
betrekkelijk weinig gedaan. De komst van de spoorweg in 1855 betekende dan ook
een ongekende infrastructurele verbetering. De plaats van het station is opmerkelijk:
niet in de as van de Kleiweg, maar terzijde, zodat de reiziger een omweg langs de
nieuwe Crabethstraat en de Kattensingel moet maken om in de stad te kunnen komen.
Om de toegang tot de stad te verbeteren werden wel de nutteloos geworden
verdedigingswerken opgeruimd. De afbraak van de stadsmuren begon in 1811, maar
de stadspoorten, inclusief de bastions, werden pas tussen 1843 en 1854 gesloopt. De
groei van de stadsbevolking kwam pas daarna op gang, vooral tussen 1870 en 1880,
toen de bevolking met 14,6 procent toenam.
In 1870 groeide het grondgebied van Gouda door een grenswijziging met de
gemeenten Stein en Broek van 217 naar 953 hectare. Vanaf die tijd werden buiten
de singels op grotere schaal woningen gebouwd. Het zijn vooral woningen voor
arbeiders die in de buiten de stad gelegen bedrijven werken, zoals de Blekershuisjes
aan het begin van de Boelekade. Deze woningen met oorspronkelijk identieke
klokgeveltjes werden rond 1875 gebouwd voor arbeiders van de wasserijen en
blekerijen in de omgeving. Maar ook voor eigenaars van bedrijven was het
aantrekkelijk om buiten de singels te gaan wonen. Met name de Fluwelen- en

Wim Denslagen, Gouda

Blekersingel kregen het karakter van een voorname woonomgeving, ondanks de daar
aanwezige wasserijen. Langs de singels vormen herenhuizen met rijke detaillering
aaneengesloten gevelwanden in een mengeling van neostijlen en hier en daar
versieringen in art nouveau.
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435 Kadastraal minuutplan van Gouda uit 1828. Sectie A, blad 1: Bloemendaal langs de Kattensingel
(Algemeen Rijksarchief Den Haag).

436 Kadastraal minuutplan van Gouda uit 1828. Sectie A, blad 2: Bloemendaal en Kort Haarlem
langs de Blekersingel en de Karnemelksloot (Algemeen Rijksarchief Den Haag).
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437 Kadastraal minuutplan van Gouda uit 1828. Sectie A, blad 3: polder Bloemendaal tussen de
Fluwelensingel, de Karnemelksloot en de Hollandsche IJssel (Algemeen Rijksarchief Den Haag).

438 Kadastraal minuutplan van Gouda uit 1828. Sectie E, blad 1: Korte Akkeren aan de westzijde
van de Turfsingel (Algemeen Rijksarchief Den Haag).
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439 Kadastraal minuutplan van Gouda uit 1828. Sectie E, blad 2: Korte Akkeren ten westen van de
Hollandsche IJssel (Algemeen Rijksarchief Den Haag).

440 Topografische Militaire Kaart van het Koningkrijk der Nederlanden. Den Haag, Topografisch
Bureau van het Ministerie van Oorlog, 1850-1864. Blad 38 (verkend in 1847-1848).
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441 Manuscriptkaart van Gouda uit 1891 van L. Burgersdijk (75 × 56,3 centimeter): gedeelte van de
verzamelkaart van alle secties.
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Kort na 1880 werd de Crabethstraat met classicistisch vormgegeven
middenstandswoningen bebouwd. Het naastgelegen uit 1883 stammende Crabethpark
maakte in 1977 plaats voor het gebouw van de Goudse Verzekeringen. In dezelfde
periode ontstonden de Kadenbuurt, de Spoorstraat en de buurt achter de Kattensingel.
In Korte Akkeren werd de Prins Hendrikstraat gedeeltelijk bebouwd, terwijl vooral
aan de Herenstraat een grote dichtheid werd bereikt met de bouw van een
arbeidersbuurt. Aan de Graaf Florisweg werd een nieuwe begraafplaats aangelegd
met een kapel in neogotische stijl. Ten westen van de Crabethstraat werd tussen 1899
en 1901 het Van Bergen IJzendoornpark aangelegd, gefinancierd uit de nalatenschap
van de in 1895 overleden burgemeester van Gouda, Albertus Adrianus van Bergen
IJzendoorn. Het park werd aangelegd volgens het ontwerp van firma Groenewegen
uit De Bilt. Bij het ontwerp in landschappelijke stijl behoren ook enkele villa's, onder
meer Villa Honk, de vroegere burgemeesterswoning.
De meeste negentiende-eeuwse stadsuitbreidingen zijn uit particulier initiatief tot
stand gekomen, wat hier en daar nog te herkennen is aan het verbrokkelde stadsbeeld.
De Woningwet van 1901 bracht hierin verandering, want gemeenten met meer dan
tienduizend inwoners werden verplicht uitbreidingsplannen op te stellen.

De eerste helft van de twintigste eeuw
Het eerste Plan van Uitbreiding uit 1903 werd direct door Gedeputeerde Staten van
Zuid-Holland afgekeurd (Bezemer, Ruimtelijke Ontwikkeling, 1972, 48-51). Het
tweede plan, dat wel werd goedgekeurd en in 1908 openbaar werd gemaakt, lijkt
geïnspireerd op de Tuinstadbeweging en de City-Beautiful Movement: ruim opgezette
wijken met brede straten en veel groen. Op een kaart uit 1909 (stadsarchief: 2201 D
portefeuille B, nummer 3), waarop dit plan is uitgewerkt, is een brede, rond de stad
lopende singel te zien die berekend is op de verwachte groei van het verkeer. Binnen
deze omsingeling zijn symmetrische stratenpatronen getekend, die op de meeste
plaatsen sterk afwijken van het bestaande verkavelingspatroon van de polder. Alleen
in de wijk Korte Akkeren, net buiten de Turfsingel, is de eenheid van het plan
doorbroken: hier loopt de singel niet door en blijft het ontwerp beperkt tot de integratie
van de reeds bestaande bebouwing. Op de kaart is ook een deel te zien van de Nieuwe
Gouwe, een coupure van de Gouwe die tussen 1908 en 1910 werd aangelegd.
Van het ambitieuze uitbreidingsplan uit 1908 zijn slechts enkele onderdelen
verwezenlijkt: het nieuwe gedeelte van het Van Bergen IJzendoornpark, het Rode
Dorp langs de Nieuwe Gouwe, en de buurt Kort Haarlem. In Kort Haarlem, waar al
rond 1900 delen van de IJssellaan en de Krugerlaan waren aangelegd, vormt de
nieuwe Burgemeester Martenssingel een belangrijk stedenbouwkundig element.
Deze brede straat, in het midden voorzien van water en bomen, loopt in een wijde
boog van de Fluwelen Singel naar de Karnemelksloot en omsluit de Sint Jozefbuurt,
waar de Coornhertstraat en de Van Heusdenstraat dezelfde kromming volgen. De
concentrisch aangelegde straten vinden hun middelpunt in het karakteristieke
Zoutmanplein, dat overigens veel kleiner is uitgevoerd dan in het oorspronkelijke
plan staat aangegeven. De woningbouw in deze buurt, begonnen in 1921, kreeg in
1928 van het tijdschrift Architectura de kwalificatie ‘werk van beteren aard’. De
huizenblokken zijn sterk gevarieerd in lengte, kapvorm en materiaalgebruik. De drie
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scholen die langs de Burgemeester Martenssingel staan, werden in hetzelfde artikel
beoordeeld als bouwwerken van ‘zeer middelmatige kwaliteit’ (Zwiers, Gouda, 1928,
374-375).
Het plan van 1908 zou in complete uitvoering hebben bijgedragen tot een
aantrekkelijk en samenhangend stadsbeeld, maar het werd echter in 1917 om
onbekende redenen door de gemeente vervangen door een nieuw plan (Bezemer,
Ruimtelijke Ontwikkeling, 1972, 54-56). Dit nieuwe ontwerp is ten opzichte van het
plan van 1908 sterk vereenvoudigd en veel minder ambitieus. De meeste straten
volgen het bestaande verkavelingspatroon van de polder, waardoor regelmatig
gevormde bouwblokken zijn ontstaan. De arbeidersbuurten Burgvliet I en II,
uitgevoerd in de periode 1918 tot 1938, maken deel uit van dit nieuwe
uitbreidingsplan. Deze buurten zijn gelegen in het noordoosten van de stad,
respectievelijk ten zuiden en ten noorden van de spoorlijn. De woningbouw werd
hoofdzakelijk aan het particuliere initiatief overgelaten, waardoor er weinig eenheid
in de bebouwing te bespeuren valt. Bovendien werden de oorspronkelijk in het plan
opgenomen pleinen en parken achterwege gelaten, hetgeen een aanzienlijke
kwaliteitsvermindering
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442 Jacob van Lennepkade met de Sacramentskerk uit 1935.

443 Van der Palmstraat (uitbreidingsplan van 1931) in 1997.

betekende van het toch al niet inspirerende plan. In dezelfde tijd werd ten oosten van
de Burgemeester Martenssingel een kleine woonwijk aangelegd met onder andere
de P. Joubertstraat en een deel van de Krugerlaan. Ook hier sluiten de straten aan bij
het bestaande verkavelingspatroon, waardoor er geen duidelijk verband is met de
opzet van de reeds bestaande, concentrisch aangelegde wijk.
Ondanks de van weinig visie getuigende uitbreidingen, zijn enkele individuele
gebouwen en complexen uit deze periode de moeite waard. Zo bouwden de christelijke
woningbouwvereniging Goed Wonen en de socialistische woningbouwvereniging
Ons Ideaal in 1923 een kleinschalig complex arbeiderswoningen aan de Westerkade,
Walvisstraat en Snoystraat. Tot de stadsuitbreidingen behoren ook twee
paviljoenziekenhuizen, het Sint Jozefpaviljoen (1927) aan de Graaf Florisweg en het
Van Iterson ziekenhuis in de wijk Kort Haarlem (W. Kromhout, 1907-1908). Dit
laatste paviljoen is inmiddels afgebroken om plaats te maken voor de Zuidrandflat.
Andere bijzondere gebouwen zijn de tegenover het Sint Jozefpaviljoen gelegen
Ambachtsschool uit 1930 met stijlkenmerken van de Nieuwe Zakelijkheid en het
schoolgebouw De Kade (1930) aan de Elisabeth Wolffstraat, een mooi voorbeeld
van de Amsterdamse School. Het Spaardersbad (1938, Van Itersonlaan) van architect
W. Bakker is een opvallend, robuust gebouw van gele baksteen met stijlkenmerken
van Frank Lloyd Wright.
Van meer allure dan het plan uit 1917 getuigt de uitbreiding in het zuidwesten van
de stad. De wijk Korte Akkeren, die al deels bebouwd was met arbeiderswoningen,
werd volgens een uitbreidingsplan van 1931 ten zuiden van de Constantijn
Huygensstraat en ten noordwesten van de Lazaruskade verder ingevuld
(MIP-Inventarisatie, 1991, 22). We treffen hier voornamelijk laagbouw aan, al zien
we aan de Koningin Wilhelminaweg ook enkele lage flats met karakteristieke ronde
vensters. Verschillende brede kades doorkruisen de wijk, zoals de J. van Lennepkade,
die een prachtig zicht geeft op de rooms katholieke Sacramentskerk van 1935. Een
zekere allure is ook te onderkennen in de aanleg van de Vogelbuurt met haar
symmetrische plan en beslotenheid. Het Weidebloemkwartier, het meest zuidelijke
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deel van het uitbreidingsplan, is een arbeidersbuurt met een geheel eigen sfeer. De
grenzen van de uitbreiding van Korte Akkeren vormen de Hollandsche IJssel en het
in de jaren dertig aangelegde Gouwekanaal. Aan het Gouwekanaal staat een elegant
sluiswachtershuisje met klokkentoren, behorend bij de Julianasluis (rond 1930). De
robuuste neoromaanse watertoren op de Schielandse Hoge Zeedijk langs de IJssel
dateert van 1883.

Na de Tweede Wereldoorlog
In de jaren na de Tweede Wereldoorlog raakt de ruimtelijke ontwikkeling van Gouda
in een stroomversnelling. Terwijl de uitbreiding in Korte Akkeren nog moest worden
voltooid, maakte men tijdens de oorlog al plannen om de stad ook in noordelijke
richting uit te breiden. In 1943 werd een plan vastgesteld voor Gouda Noord en
Noordoost, tot aan de toenmalige gemeentegrens (Bezemer, Ruimtelijke Ontwikkeling,
1972, 57). Met de uitvoering van dit plan werd in 1954 begonnen en zo ontstond de
wijk Ouwe Gouwe ten noorden van de Graaf Florisweg, waar laagbouw en lage flats
elkaar in een overzichtelijk rechthoekig patroon afwisselen.
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444 Kaart van Gouda uit 1947. Gedrukte kaart in stadsarchief van Gouda.

Een belangrijk beeldbepalend element in deze wijk is de Pauluskerk met de hoge
losstaande toren, gelegen aan de toegang van de wijk. Een grotere uitbreiding vond
tegelijkertijd plaats ten oosten van de stad. In de polder Voorwillens werden de
wijken Vreewijk, Oosterwei en Achterwillens gebouwd. Parallel en dwars geplaatste
flats in een rechthoekig patroon bepalen hier het beeld. In Vreewijk staan verschillende
scholen, waaronder het Coornhert Gymnasium aan de Nansenstraat uit 1952 van
architect A. van der Steur. Aan de zuidzijde wordt de uitbreiding begrensd door de
algemene begraafplaats IJsselhof en het IJsselplantsoen. Enige jaren later werd
Oosterwei II, de huidige Sportbuurt, ontwikkeld. Hier treft men naast een aantal
enorme L-vormige flats ook veel laagbouw aan.
Het meest omvangrijke en ook het meest langdurige uitbreidingsproject vond
echter plaats in de polder Bloemendaal, ten noorden van de bestaande gemeentegrens.
Al vanaf 1947 onderhandelde Gouda met de gemeente Waddinxveen over de
verwerving van het gebied tot aan rijksweg A12, die in die tijd net in gebruik was
genomen. Men wilde in deze polder een groot aantal woningen bouwen, niet alleen
om het Goudse woningtekort aan te vullen, maar ook om in de behoefte van de regio
te voorzien. Omdat de regiogemeenten met hun uitbreidingsdrang het Groene Hart
bedreigden, oefenden zowel het rijk als de provincie druk uit op Gouda om haast te
maken met haar uitbreidingen (Houdijk, Wonen als
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445 Kaart van Gouda uit 1949. Cito Plan van Uitgeverij H. van Diehlen in Den Haag.

experiment, 1993, 57). In 1958 maakte de gemeente Gouda de eerste concrete plannen
voor de invulling van de polder Bloemendaal. Het ambtelijk apparaat was op dat
moment echter onvoldoende toegerust voor een project van deze omvang, zodat men
zijn toevlucht nam tot externe adviseurs. Het Rotterdamse architectenbureau Kuipers,
De Ranitz, Van der Ree en Van Tol ontwikkelde vervolgens een plan voor het gehele
gebied. Hierin kreeg een aantal openbare gebouwen, zoals een ziekenhuis en scholen,
een centrale ligging toebedeeld, dat wil zeggen aan de zuidrand van het
uitbreidingsgebied. Verder was er sprake van een aantal parkflats met daarachter een
woonwijk met laagbouwwoningen, waarin het stratenpatroon gebaseerd was op het
oude kavelpatroon van de polder. Het wegennet in deze woonwijk is ontworpen
volgens een boomstructuur waarvan de takken doodlopen in de verschillende buurten.
In 1964, toen de grenscorrectie met de gemeente Waddinxveen uiteindelijk een
feit was, kon een begin worden gemaakt met de bebouwing van de polder
Bloemendaal. Maar voor de eerste paal kon worden geslagen, moest de grond bouwrijp
worden gemaakt en dit bleek een kostbare en tijdrovende zaak te zijn. Een groot deel
van de bodem van de polder Bloemendaal bestaat namelijk uit laagveen met een
watergehalte van maar liefst 75 tot 80 procent. Vaste ondergrond wordt op sommige
plaatsen pas op 23 meter diepte aangetroffen. Men besloot toen om het veen te
bedekken met een laag zand waarin zogenaamde zandpalen werden geboord. Deze
dienen als drainage voor het water dat door het gewicht van
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446 Kaart van Gouda uit 1975 van de Afdeling Stedebouw van de Dienst Openbare Werken van
Gouda (stadhuis in Gouda).

het zandpakket uit het veen wordt gedrukt, wat het nazakken van de grond moet
beperken (Houdijk, Wonen als experiment, 1993, 41 en 42). Pas in 1968 werd door
minister W.F. Schut het eerste zand op de poldergrond gestort.
Intussen was men al begonnen met de uitvoering van het meest zuidelijke deel
van het plan van Kuipers, De Ranitz, Van der Ree en Van Tol: het Boerhaavekwartier.
Centraal hierin staat het Bleuland Ziekenhuis, gebouwd in 1966-1970 naar ontwerp
van M.F. Duintjer en D.J. Istha. Opvallend zijn ook de vier zogenaamde Bleulandflats
(1967) aan de noordzijde van het Boerhaavekwartier. Hoewel deze

447 De Mercatorsingel in het Windrooskwartier (ontwerp uit 1968) in 1997.
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448 Luchtfoto van Gouda uit 1992. Schaal 1:12.000. Foto Robas in Weesp.

vier parallel geplaatste flatgebouwen tien verdiepingen tellen, zijn de ruim opgezette
groenstroken indrukwekkender dan de flats zelf. De inrichting van het gebied verraadt
de invloed van de Moderne Beweging, waarin veel belang werd gehecht aan openbare
groengebieden en de scheiding van wonen en werken. Het gedeeltelijk bebouwen
van het groen in de jaren tachtig met kantoren heeft afbreuk gedaan aan dit
uitgangspunt, maar nog steeds vormt het gebied een sterk contrast met de rest van
Bloemendaal, waar laagbouw met particuliere tuinen het beeld bepalen. Het park
Atlantis, dat de flats afgrenst van de laagbouw, werd rond 1970 aangelegd op puin
dat afkomstig was van de bouw van het Bleuland Ziekenhuis. Ten noorden van dit
park werden in de periode 1968 tot 1975 het Windrooskwartier en de Heesterbuurt
aangelegd, de eerste laagbouwwijken die in Bloemendaal tot stand kwamen. Een
bijzonder stedenbouwkundig element in het Windrooskwartier is de Mercatorsingel,
een rechte singel met brede grasstroken met bomenrijen. Deze aanleg is typerend
voor de jaren zestig: strak en overzichtelijk.
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449 De Rietzoom (1974-1975) met experimentele woningen in ruime groenstroken (1997).

Ondanks de voortvarendheid waarmee deze nieuwbouwprojecten werden aangepakt,
ging de ontwikkeling van Bloemendaal niet snel genoeg om het streefcijfer van 620
woningen per jaar te halen. Hierin kwam verandering toen Jan Kremers, directeur
van de Dienst Openbare Werken vanaf 1968, een aantal jonge stedenbouwkundigen
in dienst nam.

De jaren zeventig
Aan het einde van de jaren zestig, toen de mondigheid van de burger was vergroot
dankzij allerlei democratiseringsbewegingen, groeide de onvrede over de naoorlogse
stedenbouw die voortborduurde op de ontwerpopvattingen uit de periode van de
Nieuwe Zakelijkheid. Men zag ineens de nadelen van de hoogbouw uit de jaren
vijftig en zestig, het woord ‘flatneurose’ kwam in zwang en de aandacht voor kwaliteit
van de woonomgeving nam toe. Het besef groeide dat openbare ruimte meer moet
zijn dan alleen rechte wegen, strakke singels en steriel groen als opvulling van de
lege plekken. Ook het hiërarchische verkeerssysteem werd ter discussie gesteld.
De nieuwe stedenbouwkundige benadering vond haar weerslag in de nota Gouda
2000, die in januari 1970 door de gemeenteraad werd goedgekeurd (archief
stadskantoor Gouda, 1.777.811.21 13/51, Structuurstudie Gouda 2000). De eerste
opzet van deze nota kwam in 1968 tot stand. De opdracht die hij van het college van
Burgemeester en Wethouders kreeg, luidde: Bloemendaal zo snel mogelijk uitvoeren
met een opzet van circa 80 procent hoogbouw en 20 procent eengezinswoningen.
Kremers protesteerde meteen en vestigde de aandacht op het nieuwe begrip
‘flatneurose’. Naar aanleiding hiervan gaf het college van Burgemeester en
Wethouders in de zomer van 1968 aan de Dienst Openbare Werken toestemming
om een ruimtestudie te maken voor de langere termijn. Deze nota werd in korte tijd
opgesteld door stafleden van de Dienst, aangevuld met externe deskundigen. Al in
september van datzelfde jaar presenteerde de werkgroep het resultaat aan het college.
Erg diepgaand kunnen de verschillende uitbreidingsmogelijkheden dan ook niet
bestudeerd zijn. Toch heeft de studie grote invloed op de verdere ontwikkelingen
van de stad gehad. Geconstateerd werd dat er een groeiende aversie bestond tegen
het wonen in de na 1945 gebouwde wijken. Omdat men wilde voorkomen dat mensen
uit de stad zouden wegtrekken, achtten de samenstellers een experiment met nieuwe
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woonvormen wenselijk, waarbij de kwaliteit van de woningen en van het woonmilieu
centraal moesten staan. Het plan Gouda 2000 omvatte behalve een uitbreiding in de
polder Bloemendaal, ook voorstellen voor uitbreidingen in de polder Willens (het
huidige Goverwelle), aan de overkant van de IJssel, alsmede in de Oostpolder in
Schieland ten westen van de stad. In
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totaal zag men uitbreidingsmogelijkheden voor maar liefst 25.000 woningen, waarvan
6000 in Bloemendaal (Bezemer, Ruimtelijke Ontwikkeling, 1972, 58-62).
In vergelijking met het eerdere plan van Kuipers, De Ranitz, Van der Ree en Van
Tol, is de structuurschets van 1970 totaal anders van opzet. De verkavelingsrichting
van de nog te bouwen wijken valt niet samen met de polderstructuur, maar is ten
opzichte hiervan met 45 graden gedraaid. Verder is de boomstructuur van het
wegenpatroon vervangen door een patroon van lussen. In dit patroon heeft elke wijk
een eigen lusvormige toegangsweg, terwijl een grote ringweg de wijken onderling
verbindt. Water en groenvoorzieningen spelen verder een belangrijke rol in deze
nieuwe structuurschets (archief stadskantoor Gouda, 1.777.811.21 13/49,
Structuurschets Bloemendaal).

Experimenten in de woningbouw
De wens om experimentele woonvormen toe te passen, zoals geformuleerd in de
nota Gouda 2000, wordt op twee locaties in Bloemendaal gerealiseerd. De eerste
locatie is het Groenhovenkwartier in het noordwesten van Bloemendaal, ontwikkeld
vanaf 1970 onder de naam ‘Bestemmingsplan Bloemendaal tweede fase’. Zowel de
stedenbouwkundige opzet als de woningontwerpen in deze wijk zijn afkomstig van
architect J.H.L. Giesen uit Laren (Noord-Holland). Deze architect werkt volgens het
zogeheten ajour-principe, een ontwerpmethode die hij sinds 1968 toepast. Door
verspringing van de woonblokken wil hij het straatbeeld verlevendigen en de bewoners
meer licht, ruimte en privacy bieden. ‘Het ideaal om het menselijk element terug te
voeren in de samenleving, is hier nagestreefd’, aldus Jan Kremers in een
aanbevelingsbrief aan Burgemeester en Wethouders (14 januari 1970, nummer 758).
Dezen zijn er niet geheel van overtuigd dat het experiment zal aanslaan en vragen
om een nieuw plan met daarin zowel ajourwoningen als traditionele woningen. Giesen
stemt hier onder protest mee in en maakt een alternatief plan waarin verspringende
woonblokken en strakke rooilijnen elkaar afwisselen.
Tijdens de aanleg van deze wijk wordt de strook tussen de A12 en het
Groenhovenkwartier ingericht als stortplaats voor bouwafval en later als groenzone.
Deze Groene Wal wordt door de Plantsoenendienst beplant met zeer gevarieerde
wintergroene gewassen en boomsoorten en wordt met een lengte van circa 1 kilometer
een van de eerste geluidswallen van Nederland. Hoewel nog altijd een uniek
ecologisch park, voldoet de geluidsdemping niet meer aan de eisen. Door de
bodemgesteldheid van Gouda (slappe veenlagen) verzakt de wal en ophoging is erg
kostbaar.
Ook het tweede woningbouwexperiment in Bloemendaal komt na 1970 van de
grond. Het behoort tot het zogeheten project Woning en Woonmilieu van de provincie
Zuid-Holland, dat vier gemeenten de gelegenheid biedt om een experimentele
woonwijk te ontwikkelen, ondersteund met subsidie en deskundige begeleiding.
Voorwaarden voor deelname zijn aandacht voor de kwaliteit van het wonen en
samenhang tussen stedenbouwkundig plan en woningontwerp. Het Goudse project
krijgt in 1974 van de landelijke Adviescommissie Experimentele Woningbouw het
predikaat ‘Experimenteel Woningbouwproject’ en dient als voorbeeld voor andere
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projecten in Bloemendaal, onder andere wat betreft de inspraakprocedure (Houdijk,
Wonen als experiment, 1993). De architecten De Jong, Van Olphen en Bax uit
Maarssen maken voor het ontwerp van deze nieuwe woonwijk, gelegen in het
noordoosten van Bloemendaal, gebruik van de ervaring die zij hebben opgedaan bij
de Stichting Architecten Research (SAR). De bouwmethode van de SAR wordt
gekenmerkt door standaardisatie van de gebruikte maten, wat de kosten sterk
reduceert. De SAR-methode biedt tevens een goede structuur om de toekomstige
bewoners een rol te laten spelen in het ontwerpproces. Terwijl de afmetingen van de
wijken en de woningen grotendeels vastliggen, zijn er voor de invulling verschillende
alternatieven. Om de inspraakprocedure te vergemakkelijken, bouwt men aan de
Denneweg in het Groenhovenkwartier vier modelwoningen die de toekomstige
bewoners een beeld moeten geven van de verschillende mogelijkheden voor het
indelen van de woningen. Het plan van De Jong, Van Olphen en Bax bestaat uit drie
buurten, elk met een eigen karakter. De Hoevenbuurt bestaat uit koopwoningen,
gebouwd in opdracht van het Bouwfonds Nederlandse Gemeenten. Hier wordt het
ontwerp door inspraak op een aantal punten sterk gewijzigd. Zo willen de kopers
graag hun auto voor de deur kunnen zetten, hetgeen leidt tot een ingrijpende
aanpassing van de structuurschets en tot
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meer variatie in het stratenpatroon. Ook kiest men hier voor dakpannen in plaats van
de goedkoper ogende golfplaten. In de Hoefbuurt en de Zoombuurt, waar
huurwoningen worden gebouwd voor de woningbouwvereniging St. Jozef, gaat de
inspraakprocedure minder ver en wordt het oorspronkelijke plan van De Jong, Van
Olphen en Bax zonder grote veranderingen uitgevoerd. In de Zoombuurt staan
laagbouwwoningen, in de Hoefbuurt middelhoogbouw. De lessenaarsdaken van deze
woningen zijn hier bekleed met golfplaten en de bouwblokken staan allemaal in
dezelfde richting. De auto's staan niet voor de deur maar op gemeenschappelijke
parkeerplaatsen, waardoor de straatprofielen smal zijn gebleven. Zo wordt, volgens
de opvatting van de architecten, het contact en de gemeenschapszin bevordert. Maar
terwijl de buurt met koopwoningen nog steeds zeer populair is, bieden de andere
twee buurten een nogal grauwe en troosteloze aanblik.
Alle buurten in Bloemendaal vertegenwoordigen een bepaalde sector in de
woningbouw. In de Lusten- en Burgenbuurt bevindt zich een complex van 520
goedkope huurwoningen van architect W. Wissing te Barendrecht: de zogenaamde
Borgman-locatie, genoemd naar de verantwoordelijke wethouder J. Borgman. Deze
architect, die door Jan Kremers zeer werd gewaardeerd, kreeg van zijn opdrachtgevers
te weinig ruimte om zijn ontwerpen naar behoren uit te voeren, waardoor er later
allerlei constructieve gebreken aan het daglicht traden. Dit heeft de buurt een slechte
reputatie bezorgd. In de Steinenbuurt van architect Teun Bier zijn de verschillende
sectoren onderscheiden door middel van de steensoort: de premie-eengezinswoningen
zijn gebouwd in gele steen en de woningwetwoningen in rode steen. In de Wateren Grassenbuurt, ook van architect Teun Bier en symmetrisch aangelegd rond het
park Watergras, vinden we duurdere koopwoningen die soms duidelijk herkenbaar
zijn aan de prominent aanwezige garages.
Terwijl de meeste buurten in Bloemendaal overwegend bestaan uit woningbouw,
kent de wijk Mammoet, gelegen aan de zuidrand van Bloemendaal, een hoge
concentratie schoolgebouwen. Haar naam dankt ze dan ook aan de Mammoetwet
van onderwijsminister Cals. De wijk heeft net als het Boerhaavekwartier een
centrumfunctie. Opmerkelijk is het gebouw van de Vrije School aan de kruising van
de Ridder van Catsweg met de Bloemendaalseweg (1982). Het gebouw heeft een
organische architectuur, die gebaseerd is op de leer van antroposoof Rudolf Steiner.
De overige wijkvoorzieningen van Bloemendaal, zoals winkels en kerkgebouwen
liggen in de Burgenbuurt.
Naast scholen, winkels en kerkgebouwen spelen ook parken een belangrijke rol
in de structuur van Bloemendaal. Vooral in Bloemendaal-Oost vormen de
groenvoorzieningen een buffer tussen de verschillende buurten. Ook de Plaswijckweg,
die ingebed ligt in het groen en in bochten is aangelegd om het verkeer af te remmen,
heeft deze buffer-functie. De invulling van de openbare ruimte is vooral het werk
van de stedenbouwkundige Joost Váhl, die in 1970 bij de gemeente Gouda in dienst
komt. Váhl verzette zich tegen de nette en steriele groenvoorzieningen van de jaren
zestig (Váhl, Groene woonwijk, 1985). Om het groen te laten bijdragen aan een goed
functionerende woonomgeving laat hij de groenstroken aansluiten op elkaar en op
het karakter van de natuurlijke omgeving, in dit geval de polder. Váhl ontwerpt onder
andere Hoevenlust, een langgerekt park dat met zijn waterloop, knotwilgen en
bruggetjes op een Hollands polderlandschap lijkt. Het is geen restant van het vroeger
hier aanwezige landschap, maar een imitatie ervan op het opgespoten zand van de
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nieuwe wijk. Wel authentiek is de Bloemendaalseweg, de smalle landweg met
boerderijen die dwars door het uitbreidingsgebied loopt. De weg moest in eerdere
schetsen plaats maken voor een industrie- en kantorengebied maar is gelukkig
behouden als sfeervol fietspad met historische boerderijen in het moderne
Bloemendaal. Een geheel andere vorm van openbaar groen ligt tussen de
Bloemendaalseweg en de Ridder van Catsweg, aan de voet van de Prinsesseflats.
Dit is de in 1981 aangelegde Heemtuin, waarin langs een bomenlaantje een groot
aantal inheemse kruiden en planten zijn uitgezet die zich in hun natuurlijke milieu
niet goed meer kunnen handhaven. Zo zijn de blauwgraslanden (onbemeste
hooilanden) vrijwel overal door de eutrofiëring verdwenen. In de Heemtuin wordt
een stuk blauwgrasland met zijn unieke flora in stand gehouden. In de brochure die
de Afdeling Plantsoenen over deze tuin uitgeeft (zesde herdruk 1992) worden maar
liefst honderdveertig verschillende planten genoemd.
In 1975, als Bloemendaal voor ongeveer de helft bebouwd is, wordt in de landelijke
pers bekend dat de exploitatie een miljoenentekort kent: het zogenaamde Gat van
Bloemendaal. Dit tekort bezorgt Gouda de status van artikel 12-gemeente. Een
belangrijke oorzaak voor het tekort moet worden gezocht in gebrek aan
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capaciteit van het gemeentelijke apparaat voor een zo grootschalige onderneming.
Met name de afdeling Grondzaken, die verantwoordelijk is voor de financiële
bewaking van het bouwproces, is in deze periode permanent onderbezet. Hierdoor
ontbreken voor grote delen van Bloemendaal bestemmingsplannen en
exploitatieberekeningen op het moment dat men gaat bouwen. Door de hoge kosten
van het bouwrijp maken van de grond en van het bemalen van de laag gelegen polder
vallen de exploitatiekosten en daarmee de grondprijs veel hoger uit dan verwacht.
Desondanks blijft de gemeente een goedkope-woning-politiek voeren. De al eerder
genoemde wethouder Borgman bepaalt, met instemming van het college van
Burgemeester en Wethouders en los van de door de afdeling Grondzaken berekende
prijs per vierkante meter grond, een veel lagere grondprijs voor de sociale
woningbouw. Dit leidt tot grote verliezen die niet eenvoudig zijn te compenseren
met de verkoop van duurdere kavels. Ook het behoud van de Bloemendaalseweg en
de aanleg van de geluidswal langs de A12 vergroten de financiële tekorten. Door het
verdichten en versoberen van de nog uit te voeren bebouwing probeert men het tekort
enigszins in te dammen (Houdijk, Wonen als experiment, 1993, 57-60). Dit alles
betekende een aantasting van het oorspronkelijke ideaal van een ruim opgezette wijk
met veel groen en recreatiemogelijkheden.

De jaren tachtig en negentig
Nadat de polder Bloemendaal vrijwel geheel was volgebouwd, richtte men de aandacht
op uitbreiding ten oosten van de stad, zoals al in de nota Gouda 2000 uit 1970 als
mogelijkheid werd aanbevolen. In 1981 werd deze mogelijkheid uitgewerkt in het
uitbreidingsplan Gouda-Oost. Hieronder vallen de Slagenbuurt en Goverwelle, beide
gelegen in de polder Willens. De stedenbouwkundige opzet voor de wijk Goverwelle,
gemaakt door het bureau Van Hezik en Partners te Rotterdam, werd door de gemeente
Gouda verder uitgewerkt. Omdat de gemeente veel waarde hechtte aan
architectonische diversiteit in de wijk Goverwelle, werden de bouwopdrachten
verdeeld onder een groot aantal woningbouwverenigingen en architectenbureaus.
Hierdoor biedt de wijk, ondanks de dichte bebouwing, een vrolijke en op sommige
plaatsen fantasierijke aanblik. Er is zelfs een kleinschalig ecologisch
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woningbouwproject aan de Wilhelmina van Pruisenlaan van de architect Tjerk
Reijenga (Anink, Ecologische woningbouwprojecten, 1992).
Van noord naar zuid wordt Goverwelle doorsneden door de Goverwellesingel en
van west naar oost door de Voorwillenseweg, een smalle polderweg met sloten en
knotwilgen. Deze wegen markeren de grenzen tussen de buurten. De
wijkvoorzieningen zijn geconcentreerd in de Molenbuurt, vlak bij de kruising van
de twee hoofdwegen, terwijl een eigen voorstadstation van de Nederlandse
Spoorwegen de wijk aantrekkelijk moet maken voor forensen. De bewoners kunnen
recreëren
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451 Het Reeuwijkpolder plantsoen in Goverwelle met modernistische huizen uit de jaren negentig
van de twintigste eeuw (1999).

in het Steinse Groen, een 170 meter brede groenstrook tussen de spoorlijn en de
Goejanverwelledijk die tevens een visuele grens vormt tussen Gouda en Moordrecht
(gemeente Vlist).

Polders
Binnen de grenzen van Gouda bevinden zich momenteel nog drie vrijwel onbebouwde
polders. De polder Goudse Hout, gelegen ten zuiden van de Reeuwijkse Plassen,
hoort sinds de grenswijziging van 1964 bij Gouda en is aangewezen als
recreatiegebied. Ten westen van de stad ligt de Oostpolder in Schieland, die begrensd
wordt door het Gouwekanaal en de Ringvaart van de Zuidplaspolder. In de Oostpolder
in Schieland, die sinds 1870 tot de gemeente Gouda behoort, ziet de nota Gouda
2000 uit 1970 een uitbreidingsmogelijkheid voor zo'n 4000 woningen. Het
Gouwekanaal en industriegebieden vormen echter een belemmering om het
uitbreidingsgebied goed te laten aansluiten bij het stadscentrum. De derde nog
onbebouwde polder is de Krimpenerwaard, gelegen aan de overzijde van de
Hollandsche IJssel. In deze polder bevindt zich het gehucht Stolwijkersluis dat zijn
ontstaan dankt aan de aanleg van een ontwateringskanaal voor de Krimpenerwaard
in de veertiende eeuw. Hier omheen is lintbebouwing ontstaan die zich uitstrekt langs
de Gouderaksedijk, de Provinciale weg en de Schoonhovenseweg. Aan de
Gouderaksedijk zijn nog enkele boerderijen te vinden die dateren uit het einde van
de negentiende eeuw. Op het grondgebied van Stolwijkersluis bevindt zich verder
de molen Windlust uit 1862, de enige stenen stellingpoldermolen in Nederland. Ook
voor dit gebied ziet de nota Gouda 2000 uitbreidingsmogelijkheden, ditmaal met
ongeveer 10.000 woningen. Een nieuwe grenswijziging is dan wel noodzakelijk. Met
het oog op een concentrische stedenbouwkundige aanleg ligt een uitbreiding in
zuidelijke richting het meest voor de hand. Bovendien kan er dan ook eens iets gedaan
worden aan de verwaarloosde IJsseloever, die nog altijd een slecht visitekaartje is
voor de stad. De gemeente heeft dit alternatief echter al in een pril stadium verworpen,
vooral onder druk van hen die het landschap van de Krimpenerwaard willen behouden.
Annelies Vreeken
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452 Achtergevel van Markt 2 (1968).

Omstreeks 1810 was het aantal inwoners van Gouda tot 11.000 gedaald ten gevolge
van de deplorabele economische situatie. In de Franse Tijd stonden op elke gracht
wel zo'n tien tot dertig huizen leeg. Sloop was aan de orde van de dag, waardoor de
eigenaar in ieder geval geen belasting op onroerend goed meer hoefde op te brengen.
Sommige woningen stortten van ellende vanzelf in elkaar of werden gesloopt omdat
ze dreigden in te storten (Goudsche Courant, 25 juni 1966. Geselschap, Ruimtelijke
ontwikkeling, 1972, 46).
In deze omstandigheden waren de mogelijkheden voor nieuwbouw beperkt en wat
er werd gebouwd, droeg een sober karakter (Meischke, Huizen, 1997, 144-145). Er
werd wel veel verbouwd, maar vooral zo eenvoudig mogelijk. Die eenvoud paste
overigens goed bij de strakke vormgeving van het neoclassicisme van die tijd, al valt
deze stijl er zeker niet uit te verklaren. De nieuwe stijl bracht de gepleisterde lijstgevel
en de vlakke gevel zonder al te veel sculptuur. Voorbeelden van dit soort gevels zijn
Hoge Gouwe 27-27, Hoge Gouwe 77 - sinds 1801 de zetel van de vrijmetselaarsloge
De Waare Broedertrouw - en Oosthaven 55. Ook de ongepleisterde baksteengevels
onder al dan niet ingezwenkte lijstgevel bleven populair, zoals Achter de Kerk 15,
Hoge Gouwe 155 en Spieringstraat 3 laten zien.
In 1797 werd Markt 2 - het voormalige logement Boskoop - ingrijpend verbouwd
en daarna gehuurd door De Vaderlandsche Burgersociëteit, genaamd de Harmonie.
De historisch gegroeide onderverdeling van kort voorhuis met aangrenzend lager
achterhuis maakte plaats voor één blok. Karakteristiek zijn de strakke voor- en
achtergevel die de ‘koele schoonheid’ ademen van het sobere baksteenclassicisme.
Hardstenen cordonlijsten ter hoogte van de verdiepingen en een afsluitend, krachtig
hoofdgestel zorgen voor een horizontale onderverdeling. Bijzonder is het gebosseerd
bakstenen metselwerk: om de vier baksteenlagen is één laag wat teruggemetseld
waardoor een effect van horizontale banden ontstaat, in navolging van rustiek
bewerkte natuurstenen gevels. Opvallend is de suggestie dat de boogvelden boven
de vensters hiermee één geheel vormen, terwijl er feitelijk sprake is van een gebogen
strek (Van Rooden, Markt 2, 1992, 2). De ingang bevindt zich in het midden van de
gebosseerd bakstenen onderpui, aan weerszijden waarvan een

Wim Denslagen, Gouda

453 Achter de Vismarkt 44-52 (1962).

Wim Denslagen, Gouda

468
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455 Boelekade omstreeks 1920.

venster is geplaatst. Deur en vensters hadden oorspronkelijk een hardstenen
geprofileerde omlijsting zoals die nog aanwezig is in de onderste verdiepingen aan
de achterzijde (Achter de Kerk). Daar bleef voor een deel ook de oorspronkelijke
empire-roedenverdeling bewaard. In 1871 verkocht de gemeente dit huis en in 1898
liet C.C. Krom de begane grond verbouwen tot winkel en toen ontstond de huidige
houten, rijk geornamenteerde winkelpui met zinken kapitelen; de verdiepingen bleven
in gebruik als woning (Van Rooden, Markt 2, 1992. Meischke, Huizen, 1997, 142,
144).
Voor arbeiders bleven de eenvoudige, éénlaags huisjes in trek - met klokgevel,
lijstgevel of puntgevel - die door heel Gouda verspreid staan, zoals Achter de Vismarkt
44-46-48 (1861) en Keizerstraat 20-22 (1878).

Stadsrand
Het aanzicht van Gouda veranderde sterk in de negentiende eeuw. Vanaf het begin
van die eeuw werd de stadsmuur stukje bij beetje afgebroken en in 1843 begon de
sloop van de stadspoorten. Daarmee verdween een duidelijke grens tussen stad en
land. Ook al slokte Gouda door annexaties langzamerhand steeds meer naburig
grondgebied op, de bebouwing bleef nog lang landelijk van karakter met boerderijen,
tuindershuisjes en landarbeiderswoningen. Alleen langs de toegangswegen naar de
stad, zoals de Karnemelksloot en de Kromme Gouwe, en aan de buitenzijde van de
singels waren wat meer ‘stadse’ huizen te vinden. Tot de jaren dertig van de twintigste
eeuw tonen foto's van de stadsranden vooral het landelijke karakter: plukjes
bebouwing tussen de landweggetjes, bomenpartijen en grazend vee. Daarna
veranderde dat beeld door grootschaliger opgezette nieuwbouwwijken.
In de tweede helft van de negentiende eeuw verdichtte deze stadsrafelrand zich
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457 Prins Hendrikstraat omstreeks 1940.

458 Woudstraat (1999).

langzamerhand tot een aaneengesloten bebouwing. Om de groeiende bevolking te
kunnen huisvesten werden hier huizen gebouwd - vooral voor arbeiders - maar dat
ging heel geleidelijk, straat na straat, zoals bij de Boomgaardstraat en in de
Kadenbuurt. Ook de Boelekade werd toen aangelegd. Ze wordt al in de vijftiende
eeuw vermeld en lag eeuwenlang te midden van moestuinen, siertuinen en blekerijen.
Tussen 1887 en 1890 werd het water langs de Boelekade gedempt, het pad werd
bestraat en er werden rijtjes arbeidershuizen opgetrokken. De huidige huizen
Boelekade 138-162 en het rijtje aan de overkant - Boelekade 187-231 -, dateren uit
die tijd. Deze eenvoudige, kleine woningen met afgeknotte klokgevel en kroonlijst
zijn opgetrokken uit gele baksteen met rode baksteenstrekken boven de vensters. Het
grote venster naast de ingang telde oorspronkelijk negen ruitjes en het schuifvenster
op de verdieping vier, maar het is moeilijk om daarvan nog een voorbeeld te vinden
(Sprokholt, Bedrijvigheid, 1996, 18).

Korte Akkeren
De buurt Korte Akkeren is nog lang veenweidegebied gebleven. Tot in de jaren zestig
van de negentiende eeuw concentreerde de bebouwing zich langs de randen van de
IJssel, Turfsingel en Gouwe. De vestiging van de Stearine Kaarsenfabriek en de
Machinale Garenspinnerij leidde eerst tot een bescheiden toename van de huizenbouw
aan het Korte Akkerenlaantje - de tegenwoordige Prins Hendrikstraat - en Onder de
Boompjes (Geselschap, Korte Akkeren, 1990). Pas vanaf de jaren tachtig rukte de
nieuwbouw op, maar rond 1900 was de Jan Philipsweg nog een door knotwilgen
omzoomd laantje tussen de weilanden. De Prins Hendrikstraat is dan al wel bebouwd
en ook de Vorstmanstraat, maar in 1905 stonden er nog koeien in de wei. Pas
vijfentwintig jaar later is het wijkje rond de Woudstraat opgetrokken.
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Tussen 1880 en 1910 groeide Korte Akkeren van ongeveer 1200 tot ruim 3700
inwoners. Dit waren voornamelijk Gouwenaars die de overbevolkte stad inruilden
voor wat het gemeentebestuur een betere huisvesting voor de arbeiders vond. De
Gezondheidscommissie kon - met dit soort alternatieven- bouwvergunningen weigeren
voor de ‘zoveelste verzameling van dichtbij elkaar geplaatste huisjes in de binnenstad’.
De woningen in Korte Akkeren waren ongeveer drie tot drieëneenhalve meter breed
en zeveneneenhalf tot acht meter diep. De voordeur gaf direct toegang tot de
voorkamer waarin zich één of twee bedsteden bevonden. Verder hadden de huizen
een achterkamer, soms een bijkeuken, een privaat, een klein achtererf en een
bovenverdieping met twee kamers. In 1900 woonden hierin gemiddeld vijf personen.
De meeste van deze huizen aan de Prins Hendrikstraat en omgeving werden in de
jaren tachtig van de twintigste eeuw gesloopt, omdat ze bouwvallig en verouderd
waren. Maar zo hier en daar bleven nog enkele voorbeelden tussen de nieuwbouw
bewaard, zoals Lethmaetstraat 21-33 (Kooijman, Korte Akkeren, 1979 en 1992).
Veel Gouwenaars verhuurden huizen met het oog op hun oudedagsvoorziening.
Vaak ging het om enkele, kleinere huizen van middenstanders, ambachtslieden en
geschoolde arbeiders. De gemeente en de industrie deden weinig of niets op het
gebied van de volkshuisvesting. De Stearine Kaarsenfabriek kocht weliswaar een
terrein voor de bouw van arbeiderswoningen, maar dit ongebruikelijke initiatief uit
1871 strandde op de geringe belangstelling van de werknemers.
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Niet alleen de huizenbouw werd aan het particuliere initiatief overgelaten, maar ook
de aanleg van straten. Tot de invoering van de Woningwet waren het particulieren
of bouwondernemingen die straten aanlegden, voor bebouwing zorgden en de huizen
zelf exploiteerden of verkochten, bijvoorbeeld aan de gemeente. Typerend wellicht
is dat bij de vaststelling van nieuwe straatnamen voor Korte Akkeren in 1903 werd
vermeld dat een straat deel uitmaakte van bijvoorbeeld het bouwplan Van Dongen
Bolding of het bouwplan Jongenburger (Geselschap, Ruimtelijke ontwikkeling, 1972,
47).

Crabethstraat
Een uitzondering hierop vormt de aanleg van de Crabethstraat, want deze werd in
1872 aangelegd op initiatief van de gemeenteraad. De stad had belang bij een goede
verbinding met het station. De huizen kwamen pas later, in de jaren tachtig, maar
toen verrees ook in hoog tempo de ene middenstandswoning na de andere. Veel van
die huizen werden gebouwd door H.J. Nederhorst, zoals Crabethstraat 57-67 (1882),
Crabethstraat 43-45 (1884), Crabethstraat 47 (1884), Crabethstraat 49-51 (1886-1887),
Crabethstraat 53-55 (1887), Crabethstraat 11 (1890) en Crabethstraat 12 (1891).
Deze meester-timmerman H.J. Nederhorst uit Breukelen had in 1871 de
‘timmermans- en metselaarsaffaire’ van G.A. Oudijk overgenomen en dit bedrijf
groeide in korte tijd uit tot een succesvolle onderneming. Aan het einde van de
negentiende eeuw bouwde Nederhorst ook veel voor eigen risico. Zijn omvangrijke
werkenlijst omvat de meest uiteenlopende gebouwtypen, die voor een belangrijk
deel in Gouda zijn gerealiseerd. Het aannemersbedrijf groeide later uit tot de
Koninklijke Nederhorst Bouw en ging uiteindelijk op in
projectontwikkelingsmaatschappij OGEM, die in 1982 failliet ging.
Nederhorst is een goed voorbeeld van de timmerman-aannemer-architect die zoals dat in zijn tijd gangbaar was - niet alleen in opdracht, maar ook voor de markt
bouwde. In de Crabethstraat ontwierp hij zoals gezegd verschillende huizen en
hanteerde daarbij diverse stijlvormen. Crabethstraat 57-67 heeft een gevel onder een
doorlopende kroonlijst, waarvan de getoogde deur- en vensteromlijstingen versierd
zijn met een neorococokuifje. De gevel van de twee identieke, gespiegelde huizen
Crabethstraat 49-51 heeft ook een rechte kroonlijst, maar hier is de plint hoger
opgetrokken en dient als basis voor de gemetselde blokpilasters. De vensters zijn
aan de bovenzijde versierd met een sluitsteen in de vorm van een diamantkopje. Een
eindje verderop in de straat is de gevel van Crabethstraat 11 opgesierd met zuiltjes
en architraaf in de portiek, speklagen en diamantkoppen van kunststeen, siertegeltjes
in de boogvelden. De dakkapel is bekroond door een segmentvormig fronton met
schelpvulling. Crabethstraat 12, een jaar later daartegenover gebouwd en eveneens
drie traveeën breed, is neorenaissancistisch. De boogvelden van de
begane-grondvensters worden versierd met cartouches en de naam Dirk Wouter
Crabeth. Het brede linkerdeel heeft een trapgevel met overhoeks toppilastertje,
speklagen, bollen en rolwerk. Op de ontwerptekening is te zien dat het portiek is
opgevat als een renaissancepoortje en dat de gevel is voorzien een rustiek bewerkte
plint.
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460 Bouwtekening van het huis Crabethstraat 12 uit 1891 van architect H.J. Nederhorst.

De plattegrond van Crabethstraat 12 is een goed voorbeeld van de populair
geworden onderverdeling van een drie traveeën breed huis in een brede en een smalle
beuk. Daarvan is het ruimere deel bestemd voor de kamers. De gang en trap zijn
ondergebracht in het smalle stuk, waarin zich ook de keuken bevindt, of een klein
bijvertrek. Omdat deze opzet zo veel mogelijkheden bood, is ze terug te vinden in
uiteenlopende typen als portieketagewoningen en beneden- en bovenwoningen
(Meischke, Huizen, 1997, 147-148. Prak, Woonhuis, 1991).

Vormenrijkdom
In de tweede helft van de negentiende eeuw ging het economisch beter met Gouda.
Dat leidde niet alleen tot meer bouwactiviteiten, maar er was - zoals de Crabethstraat
laat zien - ook meer interesse voor een rijkere opzet en decoratie van de woonhuizen.
In de periode 1856-1860 verrees de opvallend hoge, brede en witte gevel van
Oosthaven 31. Dit herenhuis van zeepzieder T.P. Viruly ontstond door een ingrijpende
verbouwing van drie panden die bij zeepfabriek De Hamer hoorden en waar al sinds
de zestiende eeuw zeep op het achtererf werd geproduceerd. De bouwheer - in 1862
benoemd tot lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal - koos voor een moderne
vormgeving. Fors uitgevoerde profiellijsten verdelen de wit gepleisterde, vijf traveeën
brede gevel in drie lagen en accentueren de getoogde deur- en vensteropeningen.
Wat verfijnder detaillering is terug te vinden in de geprofileerde gietijzeren roeden
van het bovenlicht van de ingang, het gietijzeren snijraam een verdieping hoger
waarin florale motieven zijn verwerkt en de vierpassen of rozetten in het balkon en
onder de vensters van de eerste verdieping. De oorspronkelijke attiek was hoger en
bevatte onder andere een doorlopend rondboogfries (Meischke, Huizen, 1997, 148).
De architectuur doet denken aan het werk van de Rotterdamse stadsarchitect W.N.
Rose, die vanaf 1849 het gebruik van de zogenoemde rondboogstijl propageerde.
Het vroegst bekende voorbeeld in Gouda is Arti et Legi dat in 1853-1855 werd
ontworpen door W.C. van Goor. Inwendig werd het huis van Viruly, later De Haven
genoemd, grondig verbouwd, maar het bezit toch nog enkele fragmenten van een
zeventiende-eeuwse plafondschildering (Don, Kunstreisboek, 1985, 143. Dolder, De
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Haven, 1991. Van den Berg, Jongere Bouwkunst, 1992, 10. Meischke, Huizen, 1997,
142-144).
In een stad als Gouda waar veel smalle huizen zijn gebouwd, valt een pand als
Oosthaven 31 alleen al op door zijn breedte. Hier en daar werd een dergelijke brede
gevel voor verschillende huizen opgetrokken, waarmee de suggestie van een voornaam
huis kon worden gewekt. Een voorbeeld is de bakstenen gevel van Oosthaven 50 en
51 die werd uitgerust met een doorgaande plint en kroonlijst, en waarbij een
gepleisterde middenrisaliet met gemeenschappelijke ingang de nodige indruk moest
wekken. Tegenwoordig is de helft van de tweeling in een afwijkende kleur geverfd,
waardoor de eenheid sterk is aangetast. Een ander voorbeeld is te vinden aan
Turfmarkt 113-117, in 1860 gebouwd door timmerman Anthonie Oudijk. Hier staan
drie woonhuizen - met aparte ingangen - achter één monumentale gevel. De begane
grond is opgevat als een plint, gepleisterd en voorzien van schijnvoegen. De middelste
travee wordt benadrukt door geblokte lisenen, de kroonlijst en het bekronende fronton.
Turfmarkt 113-117 is een goed voorbeeld van een geveldecoratie die zeer populair
werd in Gouda, waarbij bakstenen gevels werden voorzien van allerlei contrasterende,
wit gepleisterde of geschilderde onderdelen zoals plint, lisenen of pilasters en
kroonlijst (Don, Kunstreisboek, 1985, 144). Maar vooral populair werd de
geprofileerde omlijsting met kuif, zoals nog te zien is aan de gevels van Lage Gouwe
140-142-144, Oosthaven 37 - waar ook nog krulwerk en leeuwenkoppen zijn verwerkt
- en Westhaven 39. Dit laatste huis is weer van het gang-kamertype met een smalle
en brede beuk - net zoals bij Crabethstraat 12 -, maar de plattegrond is op bijzondere
wijze uitgewerkt. Alleen de begane grond heeft een gang, deze leidt naar de
voorkamer, de achterkamer en het monumentale trappenhuis dat tussenbeide ligt in
het hart van de woning. Dit trappenhuis ontsluit de verschillende verdiepingen: de
kelder, de verdieping met overloop en de zolder.
In de tweede helft van de negentiende eeuw werden voor ontwerpen graag motieven
gebruikt, ontleend aan vroegere stijlen. Gotiek, de Lodewijkstijlen en vooral de
renaissance zijn allemaal aan Goudse gevels terug te vinden. Lage Gouwe 166 is een
rijk en laat voorbeeld van wat wel ‘eclecticisme’ wordt genoemd, waarbij vormen
uit verschillende perioden worden toegepast. Dit huis aan de Gouwe werd
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461 Turfmarkt 109-117 (1962).

tussen 1902 en 1904 gebouwd voor de koopman Joh. Laurentius Bruns en de gevel
biedt een in Gouda weinig vertoonde variatie in materiaal en vormen. De hoge begane
grondverdieping is bekleed met hardsteen, versierd met onder andere diamantkoppen
en segmentbogen. De verdiepingen zijn opgetrokken in rode baksteen en versierd
met allerlei hardstenen decoraties, zoals diamantkoppen, speklagen en segmentbogen
met voluutkrullen boven de vensters. De portiek is versierd met tegeltjes met een
bloemmotief. Op de pilasters met consoles en balusters rust de onderbouw van de
erker op de verdieping daarboven. Deze houten uitbouw is onder andere versierd
met Corinthische kapiteeltjes op de hoekstijlen. Een verdieping hoger bevindt zich
een loggia met hardstenen rondbogige omlijsting die wordt afgesloten door een
gietijzeren balustrade.
Het woonhuis van Bruns is een variant van het gang-kamertype. Op de
ontwerptekening uit 1901 heeft de begane grond drie ‘salons en suite’ aan een
vestibule met gang. Het trappenhuis is aan het einde van de gang geplaatst. Op de
eerste verdieping loopt de gang niet helemaal door naar de voorgevel, waardoor een
salon met erker is ontstaan over de volle breedte van het woonhuis. Opmerkelijk is
dat tussen salon en slaapkamer aan de voorkant en slaapkamer aan de achterkant een
‘open plaats’ is ingetekend. Deze binnenplaats doet denken aan de oude
onderverdeling in een voorhuis en losstaand achterhuis. Gang en badkamer (aan de
andere kant van de open ruimte) vormen de verbinding tussen voor en achter.

462 Lage Gouwe 166 (1998).

Bijzonder is dat het oorspronkelijke interieur grotendeels bewaard is gebleven.
Marmeren vloeren, lambriseringen, deuren met geëtst glas en houtsnijwerk geven
het interieur een prachtig aanzien, maar de aandacht wordt vooral getrokken door
de, tegenwoordige zeldzame, plafonds van papier-maché. In de tweede helft van de
negentiende eeuw werd dit mengsel van papierpap, kleefmiddelen en aardachtige
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bijmengselen regelmatig gebruikt in plaats van gipsornamenten. Het werd onder
andere aangeprezen vanwege het lichte gewicht, de buigzaamheid, de ongevoeligheid
voor temperatuurverschillen en - niet onbelangrijk - de lage prijs. De plafonds aan
de Lage Gouwe 166 zijn versierd met reliëfs van engeltjes, bloemen, vogeltjes en
kwabstukken; in het trappenhuis zijn de plafonds ook beschilderd (Dolder, Steengoed,
1998, 30).
Al deze voorbeelden staan in de oude stad. Wie wat meer ruimte en rust prefereerde,
kocht een perceel of huis aan een van de singels. De ruimte die vrijkwam na de sloop
van de stadsmuren werd ingericht met bomen, planten en ander groen waardoor het
niet alleen aangenaam wandelen was, maar het uitzicht vanaf de andere kant van het
water er ook stukken aangenamer op werd. Langzamerhand verdwenen daar alle
buitentuinen, de laatste begin jaren twintig van de twintigste eeuw voor de aanleg
van de Van Swietenstraat. De vrijwel aaneengesloten reeksen herenhuizen, luxe en
meer eenvoudige woningen aan de singels, vormen een staalkaart van courante
architectuurstijlen, waarin speklagen, diamantkoppen, kuifjes boven de vensters,
pleisterwerk, tegeltableaus, smeedijzer sierwerk en nog veel meer te zien is.
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463 Fluwelensingel 72-75 (1999).

H.J. Nederhorst ontwierp in 1898 twee huizenblokjes aan het Regentesseplantsoen,
de nummers 28-29 en 30-32. Ter plaatse van deze huizen was tot 1874 een lijnbaan
gevestigd. De rode baksteengevels zijn gedecoreerd met wit geschilderde kunststenen
speklagen, aanzet- en sluitstenen, diamantkoppen en siermetselwerk. De blokachtige
opzet wordt verzacht door verspringende geveldelen en door de afwisselende
bekroningen van dakkapellen, een trapgevel en topgevels waarin het overstekende
zadeldak met houten hangwerk chaletachtig is afgewerkt. De verschillend uitgewerkte
plattegronden met salon en kamer en-suite, ruime gang en trappenhuis zijn
kenmerkend voor de rijkere huizen van de gegoede burgerij. In sommige huizen zijn
nog stucplafonds, schouwen, marmerwerk en geëtst glas aanwezig.
In 1900 werd het ‘Plan voor Twee woonhuizen aan de Bleekerssingel te Gouda
voor den Heer H.J. Nederhorst Jr.’ goedgekeurd. Twee jaar later was de bouw van
Blekerssingel 15-16 voltooid. Het dubbele herenhuis is een van de mooiste
voorbeelden van art nouveau in Gouda en de voorgevel van Blekerssingel 15 is nog
betrekkelijk ongeschonden. De ingangspartij heeft nog het oorspronkelijke
glas-in-lood, smeedwerk, de sierlijke roedenverdeling en de door ‘houtranken’
overwoekerde deur. De kunststenen latei is versierd met de karakteristieke
zweepslaglijn. Ook de ramen hebben nog de oorspronkelijke roedenverdeling.
Een voorbeeld van statige singelarchitectuur is Fluwelensingel 72-75, dat is
vormgegeven als een dubbelhuis, maar in feite vier woonhuizen achter de gevel

464 Het Klooster omstreeks 1920.

verbergt. Opmerkelijk is de hoge stoep, iets dat in Gouda niet zo vaak voorkomt, en
een aparte toegang tot de kelderverdiepingen. In dit deel van de stad lijken de kelders
niet voor bewoning bestemd te zijn geweest. Toch werden in de jaren twintig van de
twintigste eeuw - de jaren van de ergste woningnood - ook singelhuizen volgestouwd
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met bewoners, van wie sommigen van kelderwoning naar kelderwoning trokken (De
Wit, Woonomstandigheden, 1976, 29-30).

Woonomstandigheden
In 1855 schreef de Goudse arts A. Luijten over ‘de woningen der werklieden’ uit
een oogpunt van de volksgezondheid (Luijten, Woningen werklieden, 1855). Hij
wees op het verband tussen de regelmatig terugkerende epidemieën en de huisvesting.
Luijten schetste in enkele algemene lijnen de situatie in de overvolle huisjes en
noemde als ergste kwalen: gebrek aan licht, gebrek aan lucht en vochtigheid. Door
de lage ligging van de straten liepen de huizen onder, wanneer de grachten werden
schoongespoeld of het waterpeil steeg. De geneesheer beschreef een huisbezoek,
waarbij de zieke in een bedstee lag die nog net boven het waterniveau stond. Alle
planken die de bewoners maar konden vinden - waaronder de tussendeur en het
valluik - deden dienst als vloer: ‘Zoo naderde ik als over een vlot den zieke in het
binnenvertrek...’. Intussen liep het water naar binnen onder de tegen de achterdeur
opgeworpen dam door: ‘Zoo stond ik bij den zieke als in een zinkend schip!’ (Luijten,
Woningen werklieden, 1855, 11). Hij waarschuwde de leden van
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465 Strontkortakkeren in 1910.

het plaatselijke departement van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen dat plagen
als tyfus en cholera zich niet storen aan rang of stand, maar iedereen kunnen treffen.
Net als veel van zijn collega's elders, vroeg Luijten aandacht voor de letterlijk
levensbedreigende hygiënische omstandigheden en de deplorabele woonsituatie van
arbeiders en armen: de gemiddelde levensduur van een Nederlandse arbeider bedroeg
destijds tweeëndertig jaar. In 1890 had Gouda ruim 20.000 inwoners, terwijl de stad
sinds de middeleeuwen nog niet veel groter was geworden. Vanaf de oudste kadastrale
minuutkaart uit 1828 is goed te volgen hoe het stadslichaam werd verdicht om de
groeiende bevolking onderdak te kunnen bieden. Achterterreinen raakten volgebouwd
met rijtjes kamerwoningen en huizen werden - net als in de middeleeuwen - in
verschillende woningen opgesplitst. Overal kwamen stegen, sloppen en poorten,
soms met eigenaardige namen, zoals Strontkortakkeren, een slop dat bereikbaar was
door een poortje in de Wachtelstraat en dat uitkwam op de Prins Hendrikstraat.
Sommige stegen werden nog vrij lang bewoond door de armere Gouwenaren. De
Muilenpoort werd nog in 1965 bewoond, ook al waren daar veel huizen onbewoonbaar
verklaard. Dit steegje liep van de Groeneweg tot aan de Baan en werd in het begin
van de jaren zeventig gesloopt voor een complex bejaardenwoningen. Het Klooster,
een slop aan de Nieuwehaven op het terrein van het voormalige Clarissenklooster,
bestaat nog steeds, maar is onherkenbaar veranderd.
Sinds 1861 kende Gouda een Gezondheidscommissie die regelmatig aandrong op
de aanleg van een riool, levering van schoon drinkwater en beschikbaarheid van
gezond voedsel, waardoor de belangrijkste besmettingsbronnen zouden verdwijnen.
Haar jaarverslagen weerspiegelen niet alleen de woon- en leefomstandigheden, maar
ook de moeite die het kostte om verbeteringen tot stand te brengen, zelfs nadat de
Woningwet (1901) in 1902 van kracht was geworden. De commissie bezocht in 1904
Raam 88: het huis had geen drinkwater, geen privaat en de kamer waarin werd
‘gekookt, gehuisd, aan de natuurlijke behoeften voldaan en geslapen’ was te laag,
werd onvoldoende verlicht en lag lager dan het aangrenzende terrein. Redenen genoeg
voor een onbewoonbaarverklaring volgens de Woningwet oordeelde zij, maar de
gemeente verwachtte meer heil van een woningverbetering (De Wit,
Woonomstandigheden, 1976, 38).

Woningcomplexen
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De gemeente kreeg met de invoering van de Woningwet instrumenten in handen en
taken toegewezen ‘nopens behoorlijke bewoning’. In Gouda steeg het aantal inwoners
van omstreeks 24.500 inwoners in 1910 tot ruim 30.000 in 1935. Hierdoor steeg de
vraag naar woonruimte, maar wegens de economische recessie werd er niet veel
gebouwd. In de praktijk kwam er dan ook lange tijd niets terecht van het
onbewoonbaar verklaren van woningen en het opruimen van krotten.
De Woningwet bevorderde de oprichting van allerlei woningbouwinstellingen die
- typisch Nederlands - zich richtten op een bepaalde groep, al sloot dat samen-
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werking niet uit en zo werd in 1923 een woningbouwcomplex gebouwd aan de
Westerkade, Snoystraat, Walvisstraat en Schoolstraat door de Christelijke
Bouwvereeniging De Goede Woning (1920) en de Arbeiders Woningbouwvereeniging
Ons Ideaal (1919). Een van de vroegste woningcomplexjes voor arbeiders in Gouda
was het Oranjehofje aan het Raam 176. Dit rijtje van nog geen tien eenvoudige huisjes
werd gebouwd in 1887. De ‘coöperatieve bouwvereniging Ons Te Huis, opgericht
1900’ was als eerste actief en bouwde een rijtje van negentien, inmiddels gesloopte
huisjes in de Snoystraat.
Nadat de gronden buiten de voormalige stadssingels bouwrijp waren gemaakt,
verrezen nieuwe woonwijken, vooral in opdracht van woningbouwverenigingen. In
de aanleg van deze wijken is de invloed van de tuinstadgedachte duidelijk te
herkennen. De ideeën van Ebenezer Howard werden in de Nederlandse context vooral
geïnterpreteerd als een kleinschalige opzet, lage bebouwingsdichtheid, afwisselende
aanleg, eengezinswoningen met een tuintje voor en achter en met gemeenschappelijke
voorzieningen als winkels en badhuizen (Kleijn, Nederlandse Bouwkunst, 196-197).
Voor veel grote, overvolle en stinkende steden gold, dat wonen in het groen een
verzoening tot stand kon brengen tussen het stadse leven en het leven op het land.
De stedenbouwkundige opzet wordt gekenmerkt door architectonische accenten op
hoeken, verspringende rooilijnen, afwisseling van hogere en lagere delen,
groenstroken, waterpartijen en dergelijke. De vormgeving is vaak uiterst gevarieerd,
zoals te zien is in de vele nog bestaande complexen in Gouda.
De socialistische woningbouwvereniging Het Volksbelang kocht weidegrond
tussen de Nieuwe Vaart en de Winterdijk. De architecten J.M. Bakker en H.J.
Nederhorst ontwierpen in 1914 een wijkje waarvan de opzet is gebaseerd op de
tuinstadgedachte. Er zijn zelfs moestuinen voor de bewoners. De 63
arbeiderseengezinswoningen zijn verdeeld in acht stroken waarmee gevelwanden
zijn gevormd langs de Kanaalstraat en de Ferdinand Huyckstraat. De Parkstraat vormt
hiertussen de verbinding. Het brede middengedeelte ervan vormt een plein met
plantsoen en de rooilijn van de straat verspringt aan beide kanten. De hoeken van de
blokken in de Kanaalstraat en de Ferdinand Huyckstraat zijn hoger, omdat daar steeds
twee woningen zijn gestapeld. Daarmee worden de grenzen en de doorgang
geaccentueerd. Zo ontstond - ondanks de bescheiden omvang - toch een geheel eigen,
hofachtig karakter. Het wijkje - dat bekend staat als het Rode Dorp, een verwijzing
naar de kleur van de dakpannen en de politieke gezindheid van de bouwheer - heeft
al lang onderhoudsproblemen, met name door vocht. Bij de renovatie in 1985
verdwenen de baksteengevels - en daarmee de meeste detailleringen - onder een
crèmekleurige isolatielaag. Sinds 1999 is in nieuwe huurcontracten de clausule
opgenomen dat het wijkje in 2004 zal worden gesloopt (De Bruijn, Moderne
architectuur, 1994. Gelderblom, Rode Dorp, 1994).
In Korte Akkeren werd in 1929 een complex van 118 eengezinswoningen
opgetrokken in de Woudstraat, Jan Philipsweg en de dwarsstraatjes daartussen. De
opzet van de wijk is gevarieerd door de plaatsing van de huizenblokken: dwars, rond
een binnenterrein en met sprongen in de rooilijn. De architectuur van de
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466 Parkstraat in het Rode Dorp omstreeks 1917.
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467 Bejaardenwoningen aan de Westerkade in 1925.

468 Interieur van een bejaardenwoning aan de Westerkade in 1925.

huizen zelf heeft ook de nodige aandacht gekregen. Zo zijn aan het begin en het einde
van een huizenrij hogere, dwars geplaatste mansardekappen aangebracht. Op enkele
plaatsen verraadt een stukje ‘golvend’ metselwerk invloed van de Amsterdamse
School, maar veel onderdelen, zoals deuren en vensters, zijn niet meer oorspronkelijk.
In 1921 bouwde de rooms-katholieke bouwvereniging St. Joseph 177 woningen
aan en rond het Zoutmanplein in de wijk Kort Haarlem. Deze variant op het thema
‘tuindorp’ is wat ruimer van opzet dan bijvoorbeeld in de Woudstraat of het Rode
Dorp. Ook hier zijn vertrouwde elementen ingezet om voor afwisseling te zorgen.
Soms is een huizenblokje ‘geknikt’, verspringen geveldelen, veranderen de daken
van vorm en worden portieken onder ronde bogen toegepast. Het metselwerk van
rode baksteen heeft ruw behakte lagen boven de vensters en rondbogen, en soms
vormen die lagen een fries.
Voor de Tweede Wereldoorlog was er in de volkshuisvesting nauwelijks aandacht
voor bejaardenwoningen (De Vreeze, Woningbouw, 1993, 207-210). Een gunstige
uitzondering vormden de twee complexen bejaardenwoningen die de gemeente kort
na elkaar liet bouwen. In het Verslag van den toestand der Gemeente Gouda over
1925 worden de woningen afgebeeld van Westerkade 25-33, Tweede Schoolstraat
2-18, Eerste Schoolstraat 1-17 en Snoystraat 6-12. De 27 woningen bestaan nog
steeds, zij het in gewijzigde vorm.
De opzet van deze woningen vertoont grote overeenkomsten met de ‘woningen
voor ouden van dagen’ die in 1931 werden gebouwd aan de Noothoven van
Goorstraat, de Derde Kade en de Vierde Kade. Deze woningen zijn rond een plantsoen
aangelegd, waarbij de hoekwoningen iets terugliggen. Zo is ook in deze eenvoudige
opzet nog enige variatie aangebracht. De begane grond bestaat uit een voorkamer,
een achterkamer, een toilet, een keuken en een tuin aan de achterzijde. Naar de
gevelsteen met een man die naar een stralende zon kijkt, wordt dit complexje wel
De Dageraad genoemd (Van den Berg, Jongere Bouwkunst, 1992, 23).
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470 Controlewoningen aan de Achterwillenseweg in 1928.

471 Interieur van een controlewoning in 1928.

Controlewoningen
Niet iedereen die zijn krot moest verlaten kwam automatisch in aanmerking voor
vervangende huisvesting van de gemeente of een woninginstelling. Eind 1928 worden
aan Achterwillens tien zogenoemde controlewoningen gebouwd. Twee jaar eerder
stelde het college van Burgemeester en Wethouders de gemeenteraad voor om deze
eenvoudige huisjes te bouwen ‘ter bevordering van de ontruiming van onbewoonbaar
verklaarde of daarvoor in aanmerking komende krotwoningen’. Dit plan was
ingegeven door de Commissie van bijstand van de Gemeentelijke Woningdienst en
deze werkte - na de gevraagde goedkeuring - ook de verdere plannen uit inclusief
begroting en exploitatieopzet. Omdat dit project bijdroeg aan de verbetering van de
volkshuisvesting was financiële ondersteuning mogelijk in het kader van de
Woningwet.
Het plan wekte verbazing bij de toenmalige directeur Gemeentewerken van Den
Bosch, die de vraag opwierp of de Goudse controlewoningen wel geschikt waren als
strafmaatregel voor asociale gezinnen, want het complex was niet af te sluiten en de
woningen waren tamelijk gerieflijk. Hij vreesde het ergste: ‘Men krygt dan vernieling,
beschadiging van behang, opstoken van kastplanken, stukhakken van vloerdelen en
nog veel andere zaken’. Uit het antwoord van zijn Goudse collega blijkt dat de
bewoners geen huur betaalden, maar slechts een bijdrage en dan ook zonder vorm
van proces uit hun huizen gezet konden worden. De opzet van deze woningen was
overigens afgeleid van voorbeelden uit Amsterdam en Den Haag, waarvan het laatste
als ‘stroever en meer militair’ werd gezien dan het eerste. Voor Gouda werd een
minder strenge controle nodig geacht, vandaar dat het complex niet, zoals elders,
met hekken werd afgesloten. Het toezicht over de woningen lag bij Bouw- en
Woningtoezicht en bij een Commissie van Vrouwen die ‘tact voor sociaal en leidend
werk’ hadden. Maar de Goudse directeur van Gemeentewerken dacht niet dat de
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mensen graag in het complex woonden, omdat ze ‘hun geheele leven hebben gesleten
in poortwoningen en hofjes midden in de stad’ en nu werden gedwongen om buiten
de stad te wonen, afgezonderd van de andere huizen.
Op advies van de Commissie van Bijstand werd een reglement opgesteld, dat de
bewoners moesten ondertekenen, en er werd ook een verblijfkaart aan de bewoners
van dit ‘Tijdelijk Tehuis voor Gezinnen aan den Willens’ uitgereikt. Uiteraard
mochten de huizen niet worden beschadigd, moest men zich netjes gedragen en waren
er allerlei voorschriften voor het gebruik van de vertrekken. Zo mocht de zolder niet
als werkplaats worden gebruikt of zwaar worden belast, er mochten geen matten
tegen de muur worden uitgeslagen en in de woning mocht geen vis worden gerookt
of sterke drank worden verkocht. De bewoners betaalden drie gulden als ‘bijdrage
in de exploitatiekosten’.
In de jaren veertig kreeg de directeur Gemeentewerken een paar keer de vraag
voorgelegd of voor sommige bewoners een huurverhoging niet gepast zou zijn,
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gezien de gezinsinkomsten, maar hij verwierp de suggestie op grond van de
overwegingen dat de gezinnen groot waren, dat de man ‘binnenkort wel weer zonder
werk zal zitten’ en dat de woningen voor een bijzonder doel waren gebouwd, zodat
er geen sprake was van huur, maar van een verblijfsvergoeding. De controlewoningen
waren overigens veel minder gerieflijk dan het normale type uit het eerste complex
gemeentewoningen waarvoor 3,75 gulden werd gevraagd. Bovendien leidden eerdere
pogingen om aan het Pretoriaplein en omgeving de huur te laten afhangen van het
inkomen, alleen maar tot narigheid. De directeur vond dat de huurwaarde op grond
van ligging en indeling eigenlijk niet hoger mocht zijn dan 3 gulden per week, want
‘de woning bevat toch slechts een woonkeuken en 3 slaapkamers onder plat dak en
beschikt over een zeer klein open plaatsje’. Alle huisjes waren overigens wel voorzien
van elektrisch licht, gas en water. Het grootste type mat negenenhalve bij achtenhalve
meter.
De bezetting wisselde sterk. In het begin van de jaren dertig stonden twee huizen
leeg, terwijl er in 1939 maar drie bewoond waren. Regelmatig werd er geld
uitgetrokken om leegstaande woningen in bewoonbare staat te brengen. De verplichte
jaarlijkse bezettingsoverzichten geven ook een aardig inzicht in de samenstelling en
inkomsten van de gezinnen. Veel bewoners waren aangewezen op een werkloosheidof ziekte-uitkering. De ‘tijdelijke’ bewoning duurde soms langer dan tien jaar. Dat
de woonomstandigheden niet zo rooskleurig waren blijkt uit een klacht die in oktober
van 1942 werd ingediend en waarin gesteld werd dat er schimmel op ‘stoelen, zeil
en mat’ stond. Een jaar later werd een andere woning ontsmet door de Gemeentelijke
Reinigingsdienst, die daarbij aantekende: ‘De bewoning tart elke beschrijving. (...)
Het gezin levert gevaar op voor omwonenden: de kinderen hebben uitslag en lopen
vuil en half gekleed rond.’ De controlewoningen zijn in 1971 gesloopt (Stadsarchief,
archief van het gemeentelijk woningbedrijf).

Natuurlijke vormen
Tot de nalatenschap van burgemeester A.A. van Bergen IJzendoorn hoorde een legaat
van 40.000 gulden, bestemd voor de aanleg van een ‘wandeling’ even buiten de
bebouwde kom. Hiermee werd het naar de burgemeester vernoemde park in 1901
aangelegd naar een ontwerp van de firma Groenewegen & Zoon uit De Bilt (Van
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den Berg, Jongere Bouwkunst, 1992, 21). In het ontwerp was al rekening gehouden
met bebouwing langs de parkranden en in 1904 vroeg aannemer Cornelis Willem
den Hoed goedkeuring voor de bouw van een rijtje van vijf woningen aan de Van
Beverninghlaan. Vier van de vijf woningplattegronden aan de Van Beverninghlaan
19-23 zijn identiek (hoewel gespiegeld), alleen die van het hoekhuis wijkt enigszins
af. De opzet is van het bekende type, zoals dat van Crabethstraat 12. In het brede
deel van het huis zijn de kamers en suite geplaatst, met een erker aan de voorkant en
een serre aan de achterzijde. In de smallere beuk ontsluit de vestibule het trappenhuis
en de gang, waarachter de keuken en het toilet liggen. De voorkamer op de verdieping
heeft een balkon, de achterkamer openslaande deuren naar het platje boven de serre.
Trappenhuis en gang liggen in het midden tussen beide kabinetten. Verschillende
interieurs bezitten nog oorspronkelijke onderdelen, zoals glas-in-loodramen,
stucplafonds, tegels en deuren.
In de gevelarchitectuur van het huizenrijtje blijven de vijf individuele woonhuizen
herkenbaar door de variatie in de details en bijvoorbeeld de uitvoering van balkons
en dakkapellen. In het ontwerp speelt kleur een belangrijke rol: rode verblendsteen
met rode voegen, rood geglazuurde dakpannen, afgewisseld met een zigzagpatroon
van groene tuile du Nord en decoraties in wit, geel, blauw, groen, grijs en roomkleur
in de boogvelden boven deuren en vensters, en in de rechthoekige velden onder de
daklijst, alles in sgraffito-techniek. Het karakteristieke zweepslagmotief keert terug
in onder andere de Indische lotusbloemen, in golven en als achtergrondmotief.
In 1905 vroeg dezelfde aannemer een bouwvergunning aan voor Van
Beverninghlaan 14-18. De opzet van deze vijf huizen lijkt op die van de eerste vijf,
maar de decoratieve uitwerking is een stuk eenvoudiger (Stadsarchief:
bouwtekeningen. Van den Berg, Jongere Bouwkunst, 1992, 19-21. Dolder,
Plantaardigheden, 1999, 27-28. Leenheer, Van Beverninghlaan 19-23, 1999).
Gouda heeft nog een aantal voorbeelden van art-nouveau architectuur, zoals
Oosthaven 66, dat in 1903 werd herbouwd voor koopman Isaac Cats en Oosthaven
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67, dat in 1904 werd verbouwd door kaashandelaar E.T. den Hertog. Het ontwerp
schijnt van zijn hand te zijn. Een mooi voorbeeld is het huis dat aan de achterkant
staat van de voormalige watermolen, Punt 11. Het is opgetrokken uit gele en rode
verblendsteen en de aanzetstukken van de vensterbogen zijn van grijs natuursteen
waarop florale motieven zijn geschilderd. Opmerkelijk is ook Turfmarkt 104 dat in
1909 zijn huidige gevel kreeg, waarbij de meest uiteenlopende materialen en vormen
zijn gebruikt. Het interieur - met onder andere classicistische marmeren schouwen,
stucplafonds en glas in lood - bleef goed bewaard. De art nouveau was ook geliefd
voor winkels en winkelwoonhuizen omdat daarbij graag gebruik werd gemaakt van
eigentijdse materialen. Het was inmiddels technisch mogelijk om grote
glasoppervlakken te produceren en de ijzeren balk maakte het mogelijk om een grote
oppervlakte te overspannen, zoals bij Oosthaven 33.
Het mooiste voorbeeld van een geveldecoratie in de nieuwe stijl, de art nouveau,
is misschien de winkel met bovenwoning aan de Lange Tiendeweg 18-20, een ontwerp
van H.J. Nederhorst uit 1906. De hoge winkelpui heeft in het boogveld een
tegeltableau met twee figuren die een gloeilamp vasthouden: de opdrachtgever was
een elektrotechnicus. In 1910 ontwierp Nederhorst in opdracht van de firma Pino
een nieuwe gevel voor Markt 10. De pui is inmiddels uit het zicht verdwenen, maar
de gevel daarboven is het aanzien nog waard met het brede venster op de eerste
verdieping, dat wordt overspannen door een ijzeren lateibalk met rozetjes. Het
boogveld daarboven is gevuld met donkerblauwe en goudgeel gekleurde tegeltjes
met een vergezicht op Parijs en de top is bekroond door een windvaan met jaartal:
feestelijke architectuur in optima forma (Van den Berg, Jongere Bouwkunst, 1992,
5. Dolder, Steengoed, 1998, 27-28, 31).

Wonen aan het groen
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Rond het Van Bergen IJzendoornpark ontstond geleidelijk een luxe woonwijkje met
vrijstaande villa's en landhuizen en woningen voor gegoede middenstanders. In 1910
werd aan de andere kant van de Winterdijk het Nieuwe Park aangelegd, waarbij op
de vier hoeken villa's zouden komen. Tot de eerste bebouwing hoorde de dubbele
villa Van Bergen IJzendoornpark 2 (Rhuymsicht) en 4 (Sonnevanck) uit 1912, Van
Bergen IJzendoornpark 1-3 uit hetzelfde jaar en Van Bergen IJzendoornpark 11-15
uit 1916. Al deze blokjes zijn witgepleisterd, waarbij nummer 2-4 vooral opvalt door
de toepassing van rode strengperssteen voor hoeken, speklagen, balustrade en bogen.
Langzamerhand verdween het oorspronkelijke, symmetrische parkontwerp uit het
zicht en raakte het Nieuwe Park volgebouwd.
Aan de Van Beverninghlaan 38 verrees in 1910 Villa Honk met een imponerende
dakpartij bekroond door een koepeltje. De begane grond is opgetrokken uit rode
baksteen, op de verdieping zijn ook witte bakstenen toegepast. Verder zijn de gevels
vrij traditioneel, vlak en onversierd gelaten. De exotische veranda en de tropenhelm
op het koepeltje verwijzen vermoedelijk naar de Indische jaren van de opdrachtgever,
Van Rijn van Alkemade, die assistent-resident op Java was geweest.
In 1919 ontwierp J. Duynstee een landhuis voor de papierfabrikant A.J.J. Vos aan
het Van Bergen IJzendoornpark 22 (Huize Elizabeth). De architect ontwierp ook de
tuin en bestemde een deel ervan tot moestuin. Het uit rode bakstenen
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opgetrokken huis heeft een vrijwel rechthoekige plattegrond en gaat schuil onder
een fors overstekend dak. Aan de achterzijde is een terras uitgemetseld over het water
van de Winterdijk met buitenlampen op de terrasmuur. Aan deze kant is de serre
uitgebouwd, waarboven zich het balkon bevindt. Aan de ene korte zijde is een
erkeruitbouw, aan de andere een uitbouw met daarin de dienstingang. In verschillende
onderdelen valt de invloed te bespeuren van de Amsterdamse School, vooral in het
decoratieve baksteenwerk. Zo is er soms verticaal gemetseld, op de hoeken van het
huis kragen de baksteenlagen om en om uit en hier en daar bevinden zich sierpatronen
in het metselwerk.
Het huis was van alle eigentijdse gemakken voorzien. In de kelder was de centrale
verwarmingsketel ondergebracht, daarnaast de kolenopslag, verder een provisiekelder
met trapje binnendoor naar de keuken daarboven, een wijnkelder, mangelkamer,
opslagplaats, donkere kamer en rijwielstalling. Op de zolderverdieping waren
verschillende kamers, onder andere voor de dienstboden. Imposant is de ontvangsthal
op de begane grond. De hoofdingang heeft een forse luifel met pannendak waarop
twee leeuwenbeelden het huis ‘bewaken’. Rond de stoep zijn muurtjes gemetseld
voor bloembakken. Via de vestibule komt men in de monumentale ontvangsthal, de
‘hall’ op de tekening. Geheel naar Engels gebruik is hier ook een zitje gecreëerd bij
een schouw. Rond deze hal zijn de verschillende ontvangstvertrekken gerangschikt:
spreekkamer, salon, serre en eetkamer. Ook de keuken is vanuit de hal te bereiken.
Het trappenhuis wordt verlicht door de vier glas-in-loodramen boven de ingang. De
vide geeft de ontvangsthal een imponerende ruimtewerking. Op de bouwtekening
zijn drie slaapkamers, een logeerkamer en een badkamer aangeven. Van het rijke
interieur bleef nog veel bewaard, waaronder stucplafonds, deuren, glas-in-lood, de
afwerking van de vestibule en het trappenhuis. Dankzij de serre en het terras biedt
Huize Elizabeth een mooi uitzicht over de Winterdijk en over het Nieuwe Park
richting Nieuwe Gouwe (Van den Berg,

471 Spoorstraat 6-10.

Jongere Bouwkunst, 1992, 19-20).
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Baksteenarchitectuur
Aan het einde van de jaren twintig verrezen dubbele villa's en kleinere huizenblokjes
in een stijl die baksteenexpressionisme genoemd zou kunnen worden, zoals nog te
zien is in de Van Swietenstraat. Hier staan vooral rechthoekige bouwmassa's, die
hun gevarieerde uiterlijk ontlenen aan de manier waarop het bakstenen metselwerk
is uitgevoerd, de behandeling van geveldelen - erker, uitkraging, risaliet - en de
sierende details zoals de toepassing van glas-in-lood. Aan de Gerard Leeustraat en
de Walvisstraat werd in 1931 en 1933 een blokje woningen met garage en werkplaats
gebouwd dat op het eerste gezicht uiterst sober is: bakstenen muren met gaten voor
vensters en deuren. De Goudse architect D. Stuurman gaf het huizenrijtje toch een
zeker karakter door het overstekende zadeldak, de vorm en de plaatsing van de
vensters, het verzorgde metselwerk en - nu grotendeels verdwenen - details als
glas-in-lood en de garagepui.
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D. Stuurman ontwierp in 1936 een rijtje van zes woningen aan de Da Costakade,
waarbij onder andere een hoge uitgemetselde schoorsteen het gevelontwerp
accentueert. Op naam van deze architect staat ook het in 1933 gebouwde
nieuwzakelijke woonblok aan de Spoorstraat 6-10 met showroom en een vrijstaande
garage op het achtererf. Onder het samengestelde schilddak met ver overstekende
goot bevond zich rechts de woning van de opdrachtgever en eigenaar van de garage,
L. van Zevenhoven. In het linkerdeel was de showroom ondergebracht, een
benedenwoning en twee bovenwoningen. Het gebouw heeft iets meeslepends gekregen
door de verschillende verspringingen in de gevels, door erkers, luifels, loggia's,
ingangen, muurtjes en dergelijke. Blikvanger is de reclametoren met de glazen
lichtbakken in een stalen constructie (Van den Berg, Jongere Bouwkunst, 1992,
21-22. De Bruijn, Moderne architectuur, 1994, 56-67). Van D. Stuurman is ook het
in 1937 gebouwde bankgebouw met woonhuis aan de Turfmarkt 30-32, waarin
tegenwoordig het Verzetsmuseum Zuid-Holland is gevestigd, een strak ogend gebouw
met diepliggende vensters en dito voegen.
Tot het baksteenexpressionisme kan ook het in 1939 door architect G.A.C. Blok
ontworpen huis Molenwerf 30 worden gerekend. De gevels van rode baksteen zijn
weliswaar vlak, op de erker en de hoekpinakel na, maar het metselwerk heeft alle
eer gekregen in de traditionele gevelonderdelen, zoals de tuitgevel, het spaarveld in
de voorgevel waarin de vensters zijn geplaatst, de korfbogen met natuurstenen aanzeten sluitstukken, de sierankers en een ‘ouderwetse’ roedenverdeling. De zijgevel
kraagt op een rondboogfriesje boven de gracht uit. Op de asymmetrische tuitgevel
staan verschillende stenen beelden, van vissen en van een uil, en op de daknok sluipt
een poes. Opmerkelijk detail: onder de afgeschuinde hoek bevindt zich op straatniveau
een kolenstortgat, zodat de brandstof van buitenaf in de kolenkelder kan worden
gestort (stadsarchief: bouwtekeningen).

Ruimte
Na de Tweede Wereldoorlog moesten efficiënte woningplattegronden en rationalisatie
van de bouw de woningnood helpen bestrijden. Ook Gouda kreeg te maken met
middelhoogbouw en hoogbouw. In het noordelijke deel van Korte
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Akkeren werd tussen 1948 en 1950 een complex van 144 woningen in
middelhoogbouw opgetrokken naar ontwerp van architect F.H. Welschen. Deze
portiek-etagewoningen tellen drie woonlagen boven een onderbouw waarin zich de
bergingen bevinden. Aan het trappenhuis, dat aan de voorzijde met glas is bekleed,
worden per verdieping twee woningen ontsloten. In 1956 werden in het
Weidebloemkwartier in het zuidelijk deel van Korte Akkeren 48 galerijwoningen
gebouwd (Margrietplein en het Dotterplantsoen). Dwars op de Winterdijk verrezen
tussen 1956 en 1958 zeven blokjes eengezinswoningen van drie bouwlagen onder
een flauw hellend dak. De onderbouw is bestemd voor de berging. De portiek is iets
uitgebouwd en aan de achterzijde zijn balkons aangebracht. Voor en achter zijn de
woningen vrijwel volledig beglaasd, op een lage borstwering na.
Licht, ruimte en uitzicht kwamen hier in de plaats van het ‘ouderwetse’
huisje-met-tuintje ideaal. De eerste echte hoogbouw in Gouda waren de vier flats
van tien verdiepingen uit 1967 aan de Bleulandweg en de Dreef, een project van
architectenbureau Kuiper, De Ranitz, Van der Ree, Van Tol.
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Eigentijds wonen
In de jaren negentig van de twintigste eeuw voldeden de modernistische flats niet
meer. Soms probeerde men die gestapelde woningen te verbeteren, zoals dat in 1993
gebeurde met de vijf galerijflats met honderd woningen aan de Henri Dunantsingel
in Oosterwei, die in 1958 waren gebouwd. Twee flats werden bestemd voor ouderen,
twee voor jongere tweeverdieners en de vijfde - de middelste - werd gesloopt en op
de funderingen daarvan verrees een klein winkelcentrum. De galerijen van de
seniorenwoningen werden afgeschermd door een vliesgevel, de balkons veranderd
in erkers. Alle flats werden gerenoveerd en voorzien van een nieuwe, uitpandige
entreepartij met lift (Van Swieten, Naoorlogs woningcomplex, 1993).
In de jaren zeventig en tachtig van de twintigste eeuw volgde op jaren van
krotopruiming, demping, sloop en nieuwbouw een zekere herwaardering van de
binnenstad. Het voormalige koetshuis van de Werkinrichting tot Wering der Bedelarij
aan de Groeneweg 33, in 1899 gebouwd in neorenaissancestijl, is nu een woonhuis.
Molenwerf 2 - in 1920 neergezet als werkplaats voor de bewerking van leer - werd
in 1993 door Frank Goppel verbouwd tot woonhuis (De Bruijn, Moderne architectuur,
1994, 48-49). Omvangrijkere complexen werden opgedeeld in appartementen of
woonhuizen - zoals is gebeurd bij de blekerij Het wapen van Amsterdam (1906) aan
de Blekerssingel 58, de kazerne (1811) in de Agnietenstraat en de pijpenfabriek in
de Kuipersstraat 22-28.

480 Turfmarkt 70 in 1964 (tweede van links).
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De Turfmarkt ademt nog steeds de charme van onregelmatige bebouwing uit
verschillende tijden, maar soms lijken de gevels ouder dan ze in werkelijkheid zijn.
Dat geldt bijvoorbeeld voor Turfmarkt 70. Achter de gevel is het zeventiendeeeuwse
huis nog intact met een alternerend houtskelet (afwisselend balkdragende muurstijlen
en in de muur opgelegde balken), kapconstructie, spiltrap naar de zolder, verschillende
handgeschaafde vloerdelen, schotwerken, deuren en hardstenen tegelvloer. In 1931
kreeg dit huis een voorgevel die met wat goede wil tot de Amsterdamse School kan
worden gerekend. Het oorspronkelijke ‘plan verbouw voorgevel’ was daarin wat
uitgesprokener - met een expressief verticaal balkje in de bovenlichten en het
gekoppelde drielichtvenster van de verdieping, maar dat ontwerp werd versoberd in
het goedgekeurde, gewijzigde ontwerp. Ondanks het weinig opdringerige uiterlijk met eenvoudig sierbaksteenwerk en glas-in-loodruitjes in de bovenlichten - werd het
bij de aanwijzing van Gouda tot beschermd stadsgezicht ‘beeldverstorend’ genoemd.
In 1976 diende de nieuwe eigenaar een restauratieplan voor dit huis in, waarbij het
interieur gespaard zou blijven, maar de gevel uit 1931 niet. Hiervoor in de plaats zou
de negentiende-eeuwse gevel worden gereconstrueerd aan de hand van foto's en van
de ‘bestaande toestand’ op de bouwtekening uit 1931. Dit voorstel gaf aanleiding tot
een pittige discussie tussen de Rijksdienst voor de Monumentenzorg en de
gemeentelijke welstandscommissie. Deze laatste wees erop dat de gevel zich in een
goede bouwkundige staat bevond
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en een voor Gouda min of meer unieke bouwstijl vertegenwoordigde. De commissie
vreesde dat de eigenlijke reden voor vervanging door een ‘quasi-historische gevel’
in het feit lag dat de opdrachtgever in aanmerking wilde komen voor het maximale
subsidiebedrag. De Rijksdienst beweerde dat het reconstructieplan goedkeuring
verdiende omdat de nieuwe gevel beter aansloot op de grachtenwand en omdat die
op verantwoorde wijze paste bij het historisch waardevolle interieur. De Rijksdienst
won in dit geval en dus werd de negentiende-eeuwse gevel in 1977 herbouwd, evenwel
zonder de negentiende-eeuwse T-vensters (Rijksdienst voor de Monumentenzorg,
correspondentiearchief).
Nieuwbouw in de historische stad blijft een gevoelig punt. Dat bleek bijvoorbeeld
ook in 1978, toen in opdracht van de Stichting Stadsherstel een winkel met twee
bovenwoningen werd gebouwd aan de Oosthaven 34, hoek Lange Noodgodsstraat.
De Goudse architect Rijk Rietveld ontwierp een structuralistische gevel in betonsteen
met vrolijke kleuren, een modern accent in een rijkgeschakeerde architectonische
omgeving. Ondanks de vriendelijke uitstraling van het ontwerp, gaf de behandeling
ervan in de welstandscommissie - waar het ontwerp zeventien keer ter sprake is
gekomen - aanleiding tot verhitte discussies en gemopper over
‘openluchtmuseummentaliteit’ en ‘beschermd stadsgezichtgeneuzel’, waarbij allerlei
eisen zouden moeten worden gesteld aan kapvormen, gevelbreedtes,
raamverhoudingen, roedenverdelingen en dergelijke (De Bruijn, Moderne architectuur,
1994, 46-47). Ook de plannen om eenvoudige huisjes in de Vrouwesteeg door
nieuwbouw te vervangen stuitten in 1986 op veel weerstand. Architectuurhistoricus
C.L. Temminck Groll betoogde bij die gelegenheid dat niet elk oud huisje in die
steeg de moeite waard was, maar dat het geheel een goed voorbeeld was van
‘bescheiden huisvesting, qua schaal en ritme gaaf bewaard’.
Deze opvatting, namelijk dat ook de minder monumentale huizen van belang zijn
in een historisch weefsel, vindt inmiddels meer weerklank. In 1996 werd vergunning
verleend om de voormalige pakhuisjes aan de Looierspoort 6-16 te verbouwen tot
wooneenheden. Het rijtje van zes arbeiderswoningen werd, net als Looierspoort 1-11
ertegenover, in 1879 gebouwd ter plaatse van tuinen. De huisjes van ongeveer
drieëneenhalve meter breed en zeven meter diep bestaan uit een begane grond en
zolder. De eenvoudige tuitgevel van gele IJsselsteen heeft vlechtingen en is afgezet
met een rode bakstenen rollaag. Opmerkelijk is dat de nokken van beide rijtjes ten
opzichte van elkaar verspringen, waardoor meer licht naar binnen kan vallen. Na
jaren van leegstand, verkrotting en gebruik als werk- en opslagruimte krijgen beide
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rijtjes weer hun woonfunctie terug (Dolder, Steengoed, 1998, 32-33). Historische
huizen en een historische stad lijken te voorzien in de vraag naar ‘romantische’
architectuur.
Jos Smit
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Vreumingen, D.G. 388
Vries, Klaas de 426
Vrije, Dirk de 121
Vroesen, Willem 225
Vroom & Dreesmann 413, 416
Wagt, Willem van der 379, 380
Walvis, Ignatius 9, 123, 325, 329
Warmelo, Gerhard van 231
Waterblom, D.P. 333
Westerhout, Gijsbert 325
Westerhout, Jannetje 329
Wielen, Hildebrand van der 329
Wijn, lakenweverij Van 389
Wijngaerden, Jacob van 303
Wilhelmina van Pruisen 296
Willem I, koning 294
Willem II, stadhouder 81, 221, 293
Willem II van Pruisen 296
Willem III, graaf 33, 78
Willem III, stadhouder-koning 122
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Willem IV, graaf 83
Willem V 296, 377
Willem VI 16, 79
Willem van Oranje 73, 84, 90, 124, 127, 130, 135, 137, 278, 290
Willem Rooms Koning 137
Wit, Bregje de 388, 390
Wit, Pieter Dirck de 61
Witte, familie De 14, 142
Witte, Pieter de 142
Witzenburgh, Theodorus 329
Woensel, Van 413
Zevenhoven, L. van 481
Zwolle, Hendrik van 124
Zuidam, Nel 331
Zuytoort, Cornelis van 188

Register van ambachtslieden, architecten, bedrijven, cartografen,
glazeniers en andere kunstenaars
Abken, architectenbureau 441, 445
Aertsen, Pieter 131
Aelbrechtszoon, Heynric 214
Afflichem, Steven van 212
Arienszoon, Cornelis 227
Arienszoon, Ploon 227
Atelier PRO 11, 409
Bakker, J.M. 475
Bakker, W. 457
Bang, Hieronymus 256
Banken, Engel van den 291
Barendszoon, Dirck 345
BEAR Architekten 432
Beek, Bob van 232
Beek, J. van 429
Bemmel, W. van 228, 444
Berckheyde, Gerrit Adriaanszoon 301
Berg, Frederik van den 122
Berkman, Jacob 121
Bier, Teun 464
Bitter, A.C. 409
Blaeu, Joan 84, 86-91, 93-96, 228, 229, 300, 303, 307, 309, 426
Blanken Janszoon, A. 294
Bleuland, Jan 120, 121
Bleuland, Jasper 350
Bleys, A.C. 413
Blockland van Montfoort 160
Blok, G.A.C. 228, 481
Blom, Jan 320
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Blommendaal, B. 368
Boëthius, Julius Caesar 125
Bogtman, atelier 125, 132
Bolt, Ph.J.W.C. 344, 347
Bongaerts en Kuyper, ingenieursbureau 77
Bonten, Tjeu 446
Boode, D. 125
Borselen, P. van 83
Borsteegh, Cornelis 94, 95
Both, Thomas 163
Bouwe, Casper 89
Braun en Hogenberg 38, 40, 43, 47, 84, 87, 88-90, 92, 96, 97, 153, 163, 168,
183, 194, 197, 198, 206, 207, 239, 229, 338
Breda, Jan van 114
Brimen, Quirijn van 121
Burgersdijk, L. 215, 344, 405, 409, 416, 426, 427, 429, 439, 443, 444
Buskens, P.G. 416
Buuren, Jan van 350
Buygry, Jacob 341
Cardon, Unico 115
Carré, Hendrik 121
Casa, architectenbureau 438, 439
Clock, Cornelis C. 125
Clots, Valentijn 88
Cool, Gregorius 92, 98, 106, 118, 181, 182, 194, 214, 219, 220, 227, 316, 335,
336, 338, 418
Corneliszoon, Gerrit 313
Corneliszoon, Frederick 227
Crabeth, Dirck Pieterszoon 124, 125, 126, 129-136, 277
Crabeth, Wouter 124, 129-136
Cuyp, Gerrit G. 125, 131, 278
Cuypers, architectenbureau 116
Cuypers, Jos Th. 116, 138
Daemssoon, Jan 273
Dekker en Van der Sterre, architectenbureau 319
Dessing, C.P.W. 422, 423, 424, 426, 432, 433
Dessing, Jac. P. 424
Deventer, Jacob van 31, 37, 39, 40, 43, 44, 47, 48, 53, 61, 84, 90, 93, 94, 151,
169, 181, 297, 304
Diepholt, Rudolf van 195, 196
Dijk, Gijsbert van 119
Dijk, Ineke van 411
Dircks, Gerredt 61
Dirkszoon, Claes 114
Dou, Jan Pieterszoon 58
Douwe, Dirck van 125
Duif, Jan Ariaens 319
Duinstee, J. 479
Duintjer, M.F. 460
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Dunnebier en Ronstadt 426
Ebbenhorst, Gerrit Janszoon 122
Eggers, Bartholomeus 348
Engelbrechtszoon, Cornelis 131
Enthoven, W. 440
Eyck, Charles 125, 138
Floris, Cornelis 133
Frauen, A. 121
Garbrantszoon, Laurijns 214
Garde & Vrijlandt, Van de 400
Gieliszoon, Jasper 125
Giesen, J.H.L. 463
Gijsbertszoon, Jan 114
Gijselingh de Jonge, Jan 212, 219, 220, 222
Goedewaagen, T. 415
Gompers, uitgeverij B. 305, 309, 396, 416, 441
Gool, Gregorius van 355
Goor, W.C. van 417, 425
Goppel, Frank 441, 482
Goude, Cornelis Frederikszoon van der 112
Greven, F. 349
Haas, Jan van der 120
Haije, Louis del 317
Hart, Abraham van der 121
Harmanszoon, Leendert 232
Hartkamp, J. 398
Heemskerck, Maarten van 131
Hemony, Pieter 122, 163
Henderijcszoon, Govert 227
Hendrikszoon, Timan 166, 168
Hendricks, Antoni 256, 366
Hess, Joachim 121
Heuvel, Hendrik van der 121
Heyken, J. 120
Hezenmans, C.C. 215
Hezik en Partners, Van 465
Hilsbergh, Roelof 107, 142
Hoebeek, Gerrit 114
Hoed, Cornelis Willem den 478
Hogenberg, Frans 149
Hoog, G. de 360
Hoogendoorn, firma 314
Hoogevest, T. van 108, 109, 226
Hoogevest, architectenbureau T. van 117, 331, 332
Houten, Johannes van 351
Houtsager, Dirck Janszoon 344
Hugenszoon, Claes 214
Hulshof, bouwbedrijf 218
Isbrantszoon, Jan 115
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Istha, D.J. 460
Jacobs, Wouter 348
Janszoon, Dirc Rut 227
Janszoon, Edmond 247, 350
Janszoon, Steven 315
Jong, G. de 116
Jong, Van Olphen en Bax, De 463, 464
Jong, W. de 439
Jonker, aardewerkfabriek 309
Joosten, L. 346
Kaen, Jacob C. 125
Kaen, Sybertus 154, 155
Keijzer, J.A. 409
Keldermans, Jan 214
Ketel, Cornelis 351
Keyser, Hendrick de 125, 131, 137
Kiebert, Jerôme Henri 301, 415
Kist, D. van der 439
Klapmuts, Simon 334, Klooster, Philip ten 217
Knoll, L.J. 125, 138
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Knoop & Nieuwveld, architecten 420
Kock van Leeuwen, Willem Johan de 76
Koninklijke Eijsbouts, klokkengieterij 122
Koninklijke Woudenberg Ameide, aannemersbedrijf 117
Kooij, B.H.J.N. 315
Kooijman, J.M. 358, 378
Koole, L. 420, 425
Koorevaar, A. van 185, 318, 319, 339
Kromhout Czn, W. 116, 138, 213
Kuipers, De Ranitz, Van der Ree en Van Tol, architectenbureau 459, 460, 463,
481
Kussens, Cornelis Y. 125
Kuyter, Hendrick 97, 163
Lafeber, Abraham 315
Lange, Floris 317
Ledderhof, J. 440
Leeflang Orgelbouw, firma Ernst 121
Lepelaar, A. 44, 125
Leuniszoon, Cornelis 125
Leyden, Lucas van 129, 131
Liender, Paul van 96, 113
Lingelbach, J. 224
Louw, Henri de 69, 301, 415, 424, 425
Lugthart, J. 221
Luraghi, Giovanni Battista 367
Luyck, Pieter van 348
Margry en Jacobs, architectenbureau 364
Mastemaker, Cornelis Gerritszoon 315
Matthijs, C.J. 106
Maza, François 350, 351
Meiling, C.W. 87
Merinck, Albert 125, 138
Mertens, H.J.
Meynaert, Digman 124
Michaëlis, Nicolaas Theodorus 72
Michelangelo 131
Middelhove, Dirck Janszoon van 315
Moel, Jan Hendricksen 313
Montfort, Cornelis Frederickzoon van 110
Moreau, Jacob François 121
Mulder, E. 120
Nederhorst, H.J. 388, 425, 434, 448, 449, 470, 471, 473, 475, 479
Nederhorst Jr., H.J. 473
Niehoff, Hendrick 119, 319
Nieuwenhuysen, Hendrick 344
Nieuwveld, P. 77
Noort, Lambert van 124, 129, 131, 133, 134
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Nijmegen, familie Van 367
Nijmegen, Dionijs van 376
Orley, Bernard van 123
Otten Huslij, H.J. 120, 121
Oudijk, A. 443, 471
Oudijk, G.A. 470
Pater, I.L. de 93
Peeters, Pierre 413
Pierson, Christoffel 125, 128
Pieterszoon, Claes, 313
Post, Pieter 347, 348
Prevoo, schildersbedrijf 231
Prins, Barent 351
Prinsenhof, atelier 't 124, 132, 133
Quant, A. 416
Rabauw, Bram 122
Rafaël 131
Reijenga, Tjerk 465
Reijn, Theo van 430
Reinstra, Albert 99
Rietveld en Rietveld 432
Rietveld, Rijk 483
Rijnsdorp, Gerard 441
Roghman, Roelant 212-214, 214
Roodbol, steenhouwerij 417
Roore, J.I. de 224
Rose, W.N. 471
Roosendael, Aemilius van 117
Ruffelaer, David 221, 224, 225, 330
Ruffelaer, Jan 225, 330
Schauer, Peter 114
Schilder, Pieter die 227
Schoonhoven, Floris 361
Schorel, Claes 344, 345
Schotel, J. 404
Schouten, Jan L. 131-133, 138
Schouwenbergen, Louise 428
Schravesande, G. 375
Schuit, H.C. 439
Schut, Hendrick Gerritszoon 214, 221, 222
Scorel, Jan van 131
Scrivers, Hans 124
Slotemaker, Jonge Jacob 86
Smeets, Louis 222
Solis, Vergil 256
Sparnooy, T.J. 368
Spoorwater, Everaert 212
Steenhouwer, Jan den 233, 250, 253
Stok, W. 415
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Steur, A. van der 215, 458
Straaten, D. van 368
Stracké, I. 119
Struvell, Barent 230
Stuurman, D. 480, 481
Stellingwerf, Jacobus 153, 163
Swanenburg, Ysaac Claeszoon van 125, 131, 137, 278
Swart, Jan 131
Swart, Pieter de 239
Swartsenburg, uitgeverij J.T. 311
Tams, Maria 319, 355
Tanjé, Pieter 125
Thibaut, Willem W. 124, 125, 131
Thybaut, Willem Dirckszoon 131
Tomberg, Daniël 125, 138, 317
Tombergius, Willem 318
Treffers en Polgar, architectenbureau 438, 444
Tukker, Th. 332, 352
Vàhl, Jos 464
Varseveld, W. Fortuyn 380
Veldhuis, H. 125, 138
Verdam, A. 62
Verheyden, Dirck 125
Verschoor, Ary 232
Verschoor, Hendrik 450
Verschoor, Willem 444
Verspuy, Gijsbertus J. 63, 87, 98, 167, 194, 273, 274, 320
Verswaen, Willem 305
Verzijl, Jan 332, 333
Vetter, H.H. 87, 89, 96
Viervant, L. 121
Vingerling, S. 313
Vis, Klaas 68
Visscher, C.J. 92, 198, 330
Vliet, Hendrik Cornelis 114
Vos, Hendrick 56, 66, 93, 274, 300
Vossenburgh, Arent 317
Volpartszoon, Cornelis 166
Vredeman de Vries, Hans 132, 133
Vreumingen, D.J. van 274, 280, 281, 303, 318, 317
Vrije, Adriaan Gerritszoon de 125, 131
Vroesen, Wouter 214
Uutewaal, Joachim 125, 131, 137
Waal, firma de 109
Waghevens, Pieter 214
Wagt, Dirk van der 121
Want, pijpenfabrikant Van der 280, 281, 391
Warffemius, Ab 99, 111, 346, 354, 346
Warnsinck, I. 120
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Weghewaert, Hendrick 122
Welschen, F.H. 481
Wiertszoon, Claes 115, 227
Wissing, W. 464
Witte, Lieven de 133
Wytmans, Claes J. 125
Ziesenis, Anthony 121

Topografisch register
Aaltje Baksteeg 405
Aaltje Bakstraat
nr. 1-3: 369
Aap, huis De 413
Achter de Kerk 52, 417, 468
nr. 10: 237, 240, 248, 417
nr. 15: 417, 418, 467
Achter de Vismarkt 310, 385, 409, 418, 446
nr. 23: 240
nr. 39: 243
nr. 44-52: 467
nr. 44-46-48: 468
Achter de Waag 305
Achter het Tuchthuis 426
Achter- of Klompenschool 436, 437
Achter Willens 57, 59, 62, 288, 477, 458
Achterwillenseweg 63, 64, 477
Actiehoven, buitenplaats 294, 295
Admiraalshuis 363, 377-380, 447
Aechte Dammaes Gasthuis 153, 269
Agnietenkapel 200, 202, 203, 204, 305, 320, 321, 410, 412
Agnietenklooster 152, 171, 197, 200, 290, 320
Agnietenpoort 202
Agnietenstraat 409, 412, 482
Agnietenwatertje 321, 38, 411, 412
Alfer Wetering 63
Aloysiusschool 398
Alphen 66
Alphense Sluis 62
Ambachtsschool 282, 457
Amsterdam, blekerij Het Wapen van 390, 482
Amsterdamsche Bleekerij 389
Amsterdamse Sluis 73
Amsterdamse Veer 73, 76, 383
Amsterdamse Verlaat 73, 76, 283
Arme Fraterhuis - of Klerkenhuis 26, 140, 157, 158, 190, 269, 316
Armenkerk of Kleine kerk 437
Armkamer 282, 316
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Arti Legi 219, 282, 308, 333, 334, 415, 416, 417, 471
Artilleriehuis 228
Asfaltcentrale 434
Asschuur 95, 443
Atlantis, park 461
Avondschool voor Ambachtslieden 282, 425
Baanstraat 426, 429
Baden Powellplantsoen 63
Bank van Lening 202, 298, 305, 320, 384
Barbarabrug 307
Barbaragasthuis 154, 156, 269
Barbarakapel 141, 156, 157, 269, 316, 319
Barbaratoren 93, 139, 149, 156, 163, 282, 409
Belvédère, Café 415, 416
Bergambacht 404
Bergen IJzendoornpad, Van 61, 87
Bergen IJzendoornpark 456
nr. 2: 479
nr. 4: 479
nr. 1-3: 479
nr. 11-15: 479
Bestedelinghuis 429
Beverninghlaan, Van 478
nr. 19-23: 478
nr. 14-18: 478
nr. 38: 479
Bijl, huis De 248
Bilderdam 67
Blauwe Druif, blekerij De 389
Blauwstraat 228, 307, 311, 411
nr. 16-19: 235
Blekerskade 61
Blekerssingel 51, 83, 86, 87, 305, 313, 314, 409, 411, 412, 424, 425, 450, 451,
452
nr. 2: 390
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nr. 15-16: 473
nr. 58: 482
Blekershuisjes 451
Bleulandflats 460
Bleulandweg 481
Bleuland Ziekenhuis 460, 461
Bloemendaal 54, 65, 67, 68, 70, 105, 309, 450, 452, 453, 458, 459, 461-465
Bloemendaalse Broek 58, 59
Bloemendaalse Sluis 63, 262, 263
Bloemendaalse Weg 64, 144, 464, 465
Bodegraven 69
Boelekade 244, 361, 451, 468
nr. 138-162: 469
nr. 187-231: 469
Boerenwiel 63
Boerhaavekwartier 288, 460
Bogen 51, 93, 305, 309
Bolwerk 49, 84, 86, 95, 96, 173, 305, 409, 418
Boomgaardstraat 49, 469
Boskoop 13, 66, 67
Bosweg 63
Boterhuis 219, 228, 307
Botermarkt 415
Braesem, huis De 323, 329
Brandpunt, gebouw Het 449
Breevaart 56, 59, 61, 63, 68, 71, 74
Brigittenklooster (zie ook Regulierenklooster) 206-211, 271
Brittenrust 296
Broek 60, 61, 70, 450, 451
Broekhuizen 60
Burchtstraat 28
Burgemeester Martenssingel 465
Burghvliet, buitenplaats 295, 296
Burgvliet I en II 456
Buurtje 398, 399
Café Het Centrum 306
Café Neuf 424
Café Sport 424
Café Het Trefpunt 436
Cappenersteeg 409
nr. 10: 241
Casimirschool 338, 426
Gasthuis 14, 18, 19, 23, 27, 50, 75, 107, 139, 140-147, 149, 260, 269, 270, 282,
291, 303, 317, 318, 340, 342-347
Catharinakapel 307, 338, 339, 426
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Catharinaklooster 26, 121, 141, 172, 173, 178, 183-186, 208, 271, 338, 339,
426, 429
Clarenbrugge 206
Clarissenconvent 27, 204-206, 271, 444, 445
Clarissenpoorte 206
Centraal Kledingmagazijn 194
Cellebroedersklooster 25, 27, 170, 176-179, 185, 271, 297, 316, 333, 428, 429
Cellebroederstoren 89, 268
Chartertoren 37, 40, 41, 44, 46, 90, 258, 315
Christiaan de Wetstraat 63
Cijnssteeg 49
Cluysenaers Cade 61
Collatiehuis of Sint Paulusconvent 168, 172, 189-195, 271, 272, 321
Commissarishuisje 349
Compas, huis Het 365
Concordia 435, 436
Constantijn Huygensstraat 63
Co-operatieve Kaasproducentenvereniging tot Export van Volvette Goudsche
Kaas onder Rijksmerk zie De Producent
Coornhert Gymnasium 282, 437, 458
Couden Horn 88, 268
Couden Toorne 91
Crabethpark 63, 456
Crabethstraat 61, 409, 451, 470
nr. 11: 470
nr. 12: 470, 471
nr. 43-45: 471
nr. 47: 471
nr. 49-51: 471
nr. 53-55: 471
nr. 57-67: 471
Cronjéstraat 63
Da Costastraat nr. 53: 480, 481
Dageraad 476
Dampegeest, buitenplaats 296
Haag, Den 28, 39
Derde Kade 61, 476
Diaconessenhuis De Wijk 282, 434, 437
Dijkspoort 83, 85, 86, 88, 92, 268, 274
Dirc Hoenstoern 86
Dirc Wouterstoern 86
Doelenbrug 405
Doelengebouw 367
Doelenpoortje 89, 228, 268
Doelensteeg 384, 409
Doelenstraat 432
Does 66
Doesrust, buitenplaats 296
Donkere Sluis 14, 32, 268, 283, 383, 418
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Doopsgezind Hofje 206
Dotterplantsoen 481
Drapenierssteeg 304, 384, 408
Dreef 481
Drie Notenboomen, wasserij De 390
Drie Tafelkaersen, huis De 310
Dubbele Buurt 236, 247
nr. 4-6: 234, 235, 240, 250, 251, 252
nr. 4-6-8-10: 251
nr. 8-10: 252
Dubbele Buurt Westzijde 251
Eerste Burgerschool voor Jongens 282, 336
Eerste Burgerschool voor Meisjes 282, 410, 445, 448
Eerste Kade 61
Eerste Moordse Tiendweg 64
Eerste Schoolstraat
nr. 1-17: 476
Electrische Centrale 322
Elfhoeven, heerlijkheid 59
Elisabeth Gasthuis 140, 141, 147, 158-159, 144, 197, 269, 339, 340, 341, 343
Elisabeth Wolffstraat 457
Elsbosch, buitenplaats 296
Emmaschool 445
Emmastraat 63
De Fabriek 446
Ferdinand Huyckstraat 475
Fluwelensingel 70, 72, 83, 84, 89, 314, 427, 450, 451, 468
nr. 72-75: 473
Franse Jufferenschool 336, 337, 338
Fundatie van Geertruyt Vermeul 343
Galgeveld 419
Galgewiel 63
Gasthuiskapel 25, 144, 230, 316, 317, 318, 344, 413, 429
Gebroken Anker, huis Het 370
Gemeentelijk Energie Bedrijf 282, 334, 403, 419, 420
Geschut- of Wachthuis 434
Geuzenstraat 307, 309, 409, 426
nr. 6: 308
Goedewaagen & Co. 280, 281, 393, 394
Goejanverwelledijk 63, 65
Goekoop, huis De 371, 372
Gouda Noord 62
Gouderak 75, 77
Goudsche Lichtfabrieken 402, 403, 419
Goudsche Machinale Garenspinnerij 396, 397, 451, 469
Goudsche Siroopfabriek 280, 281, 421
Goudsche Waterleidingmaatschappij 403
Goudse Bos 30, 59, 60, 242, 450
Goudse Hout 288, 466
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Goudse Verzekeringen 456
Gouwe 13, 21, 30, 32, 48-50, 53, 55, 60, 61, 65-67, 70, 72, 73, 75, 76, 247, 291,
304, 313, 322, 349, 358, 386, 405, 407, 418, 420, 450
Gouwekanaal 63, 67, 70, 73, 457
Gouwekerk (zie ook Sint Jozefkerk) 329, 331, 418, 423, 424
Gouwemond 13, 32, 48, 261
Gouweschool 282, 424, 442, 445
Goverwelle 63, 462, 465
Graaf Florisweg 61, 401, 456
Griete Damentoren 86
Griet Huysetoren 86
Groene Hartziekenhuis 61, 435
Groenendaal 50, 310
Groeneweg 304, 305, 384, 427
nr. 15: 426
nr. 19: 426
nr. 30: 231, 426
nr. 33: 482
nr. 55: 427
nr. 79: 237
Groene Woud, huis Het 307
Groenhovenkwartier 288, 463
Groen van Prinstererschool voor Christelijk Nationaal Onderwijs 282, 446
Grote Esse of Grote Nes 55
Grote Gasthuiszaal 342, 346, 347
Grote IJsseltoren 37, 42, 258
Grote Nieuwe Toren 38, 39, 40, 41, 258, 298
Grote School 26, 307, 333, 417
Grote Volmolen 36, 37, 40, 46, 75, 76, 258, 259, 298, 300, 313, 314, 315
Grote Zaal 38, 43, 44, 46
Guldenbrug 304
Haastrecht 403
Haastreght Poortje 91
Hanepraaiduiker 76
Hanepraaigemaal 77, 283
Hanepraaisluis 70, 73, 76
Harmonie, restaurant De 415, 416, 467
Harperts- of Herbertspoortje 86, 97
Hartenerf 343, 355
Harwaerstertoren 86, 97, 268
Haven 11, 13, 14, 17, 21, 23, 27, 32, 38, 48, 49, 50, 69, 73, 75, 76, 148, 237,
247, 313, 362, 418, 429, 431
Haven, gebouw De 398, 431, 471
Havenpoort 91
Havensluis 40, 69, 73, 75, 92, 283, 383
Heemtuin 464
Heesterbuurt 288, 461
Heilige Geesterf 143, 156, 170, 269
Heilige Geesthuis 140, 141, 143, 164-165, 269, 335, 336, 343
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Heimanswetering 66
Henri Dunantsingel 482
Henriëtte Hoffman Stichting 282, 432, 433
Herthuis, herenlogement Het 298, 308, 415, 416
Herpstraat 444
Hoefbuurt 288, 464
Hoefsteeg 427
Hoevenbuurt 288, 463
Hoevenlust 464, 465
Hof 50, 52
Hofje van Arent Bosch 343, 352, 353
Hofje van Buytenwech 11, 343, 352, 353, 354
Hofje van Cinq 343, 356, 444
Hofje van Cool 343, 353
Hofje van Cour 343, 353
Hofje van Feel 343, 353
Hofje van De Jonge 343, 353
Hofje van Jongkind 343, 357
Hofje van Gijsbert de Lange 343
Hofje van Gijsbert en Cornelis de Lange 343, 353
Hofje van Letmaet 343, 354, 355, 444
Hofje van Hillegond van Rijn 343, 353
Hofje van Baartje Sanders 343, 355
Hofje van Maria Tams 343, 355
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Hofje van Geertje Verhilt 343, 352, 353
Hofjes van de remonstrantse kerk 343
‘Hofstraat’ 28
Hoge Gouwe 48, 50, 51, 304, 349, 97, 399, 403, 420
nr. 23: 424
nr. 27-29: 363, 365, 366, 467
nr. 41: 328
nr. 53-55: 235
nr. 59: 421
nr. 61-65: 421
nr. 73: 327
nr. 75: 326
nr. 77: 362, 421, 467
nr. 79: 362, 368, 370
nr. 93: 238, 239, 240
nr. 107: 325
nr. 109: 325
nr. 111: 325
nr. 113: 324, 421
nr. 139: 421
nr. 155: 467
nr. 187-189: 419
Hollandveen 53
Hondscopergracht (Turfmarkt) 19, 21, 151, 206
Hoogstraat 313, 416
Hooipoort 208
Hoorn (met sluis en sint Jansbrug) 23, 260, 418
Hoppenesse 57
Houtmansgracht 384, 409, 424
Houtmansplantsoen 29, 36, 37, 40, 47, 90, 426, 427
Hughe Ockersoenstoren 98, 99, 268
Huishoudschool 433
Huisje van Supijn (Supina) 271
Huize Elisabeth 479, 480
Huize Groeneweg 179, 305, 426, 427, 428
Huys ter Liefde 309
IJssel (Hollandse) 20, 21, 31, 32, 38, 48, 49, 53-55, 57, 59, 60, 65-75, 98, 383,
384, 403, 404, 434
IJsseldijk 33, 42, 47
IJsselhof 458
IJssellaan 61, 456
IJsselplantsoen 458
IJsseltoren 38, 42, 43, 44, 268
IJzeren Kapel 17, 120
In de Gecroonde Spaerpot, pottenbakkerij 420
In Haestrecht 361
Israëlitisch Oude Mannen-en Vrouwenhuis 282, 431
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Ivora, plateelfabriek 393
Jaagpad 62, 63, 244, 305, 313, 314, 361, 394
Jacob van Lennepkade 457
Jacob van Sluijpicx Cade 61
Jan Claestoren 86, 90, 268
Jan Kottensteeg 310
Jan Philipsweg 469, 475
Jan Verzwollestraat 63
Jan Verzwollenwetering 56, 63, 314
Japieserf 441
Jeruzalemkapel 139, 141, 152, 165-167, 190-194, 316, 335-338
Jeruzalemstraat 28, 29, 305, 336, 337
nr. 11: 242, 250
Jezuïtenstatie 323, 327
Johannes Calvijnschool 439
Joodsch Tehuis 431
Julianasluis 63, 457
Kadenbuurt 288, 456
Kanaalstraat 475
Kandeelsteeg 393
Karnemelksloot 56, 61, 62, 64, 71, 305, 409, 451, 452, 469
Kasteel 15, 16, 23, 25, 26, 28, 36-47, 84, 258, 259, 290, 304, 312, 315, 428
Kattensingel 51, 83, 87, 313, 314, 390, 409, 450, 452
Kazerne 11, 282, 409, 411, 412, 482
Kazernepoort 412
Kazernestraat 411
Kees Faessens Rolwagensteeg 427
Keizerstraat 48, 49, 51, 238, 243, 244, 245, 247, 250, 259, 305, 313, 322, 384,
438, 439
nr. 2: 239, 240, 250, 438
nr. 4: 438
nr. 20-22: 439, 468
nr. 39: 439
nr. 40: 439
nr. 43: 327
nr. 41-43: 328
nr. 65: 439
nr. 69: 439
nr. 69-73: 238, 239
nr. 70: 439
nr. 88: 239
Kerk B 282, 449
Kerksteeg 52
Klaas de Vriesschool 426
Kleimolen De Croot 312
Kleine Haventoren 91
Kleine IJsseltoren of Haventoren 38, 39, 40, 43, 44, 46, 90, 91
Kleine Nieuwe Toren 38
Kleine Volmolen 75, 76, 298, 313, 314, 315
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Kleiweg 50, 58, 147, 155, 304, 307, 329, 384, 407, 409, 410, 411, 413, 415,
450, 451
nr. 8: 201
nr. 17: 362
nr. 18: 201
nr. 49-53: 155
Kleiwegkerk (Onze Lieve Vrouwe Hemelvaart) 11, 282, 305, 317, 328, 410,
411, 413, 436, 429
Kleiwegsbrug 411
Kleiwegspoort 61, 83, 84, 86, 87, 268, 307, 409
Klooster, steeg Het 444, 473, 474
Knip, huis De 360
Kock van Leeuwensluis 76
Koemarkt (paal) 23
Koepoort 426
Koestraat 50, 52, 308, 415
Kolfwetering 63
Komijnsteeg 310
Koningin Wilhelminaweg 457
Koninklijke Stearine Kaarsenfabriek Gouda-Apollo (zie ook Stearine
Kaarsenfabriek) 400, 451, 469
Korte Akkeren 48, 50, 51, 60, 62, 288, 450, 453, 454, 456, 457, 469, 470, 475,
481
Korte Groenendaal 52, 313
nr. 11: 164
Korte Raam 307, 440
Korte Tiendeweg 312, 313
Kort Haarlem 56, 62, 288, 452, 456, 457, 476
Koster Gijsensteeg 49
Kriekebeekstoren 86, 95, 268
Krijt-, looderts en schuurgoedmolen 388
Krimpenerwaard 466
Kromme Gouwe 61, 62, 63, 450, 469
Kromhout, huis Het 309, 329
Krugerlaan 61, 456, 457
Kuipersteeg 384
Kuiperstraat 313, 409, 438, 440
nr. 22-28: 482
Lafeberhof 444
Lage Gouwe 51, 349
nr. 2: 235
nr. 4-6: 329
nr. 14: 362
nr. 28: 236, 366
nr. 44-46: 235
nr. 48: 250, 256, 363, 364, 365
nr. 50: 365
nr. 76-78: 236, 247
nr. 96: 250
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nr. 112: 247
nr. 136: 235
nr. 140: 420, 421, 471
nr. 142: 471
nr. 144: 471
nr. 166: 420, 471, 472
nr. 154: 312
nr. 192: 420
nr. 200-206: 421
nr. 208: 420
Land van Stein en Willens 57, 58
Lange Groenendaal 310
nr. 60: 446
nr. 79: 446
Lange Noodgodsstraat 405, 409, 432, 433
Lange Tiendeweg 49, 407, 409, 424, 426
nr. 1: 248, 249
nr. 2: 52
nr. 4: 52
nr. 21: 362, 363
nr. 79: 349
Lange Willemsteeg 408, 440
‘Lasericksteeg’ 61
Latijnse School 27, 117, 179, 298, 333, 334, 428, 429
Lazaruserf 334
Lazarushuis, zie Leprooshuis Lazaruskade 63, 313, 314
Lazaruskapel 140, 150
Lazaruskerkhof 151
Lazaruspoortje 182, 335, 344
‘Lazarusvenne’ 151
Leeuwenborg, huis 361
Leeuwerikstraat 63
Leeuw Zonder Hoofd, huis De 326
Leidsendam 67
Lek 54, 65, 67, 403
Lem Dulsteeg 384, 409
Lem Dulstraat 88
Leproos- of Lazarushuis 18, 61, 140, 141, 143, 150-151, 181, 182, 183, 269,
309
Lethmaetstraat
nr. 21-33: 469
Librije 229, 282, 298, 317, 318
‘Liesdellen’ 51
Lijnbaan 228
Lijnbaan, huis De 327
Logement Van den Heuvel 439
Lombartsteeg 320
Lommerd 320
Lommerdse Watertje 321
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Looierspoort 446
nr. 1-11: 483
nr. 6-16: 483
Looihal 305, 321, 330, 335, 336, 337
Lopikerwaard 74
Loutgenstoren 86, 94, 268
Maas 403
Maastrichtse Bierhuis 424
Mariakapellen 169, 269
Mariaklooster 141, 271, 321, 334
Maria Magdalenaklooster 27, 113, 141, 143, 144, 149, 171, 172, 195-200, 201,
271, 290, 305, 307, 339, 340, 341, 342, 409, 412
Mariënsterre, klooster 112, 206
Magdalenenkapel 27
Magdalenentoren 88, 268
Mallegatsluis 27, 51, 156, 157, 299, 399
Mallegatswei 63
Mallemolen, restaurant De 434
Mammoetwijk 288, 464
Marathonlaan 63
Margarethaklooster 17, 18, 25, 171, 172, 173-177, 180, 271, 290, 330
Margrietplein 481
Markt 14, 19, 23, 48, 49, 50, 284, 291, 304, 305, 306, 307, 308, 312, 349, 405,
414-416, 416
nr. 2: 467
nr. 5: 234
nr. 10: 479
nr. 12: 234
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nr. 18: 234
nr. 25: 234
nr. 26: 234
nr. 31: 234
nr. 68: 234
nr. 69: 234
nr. 70: 234
nr. 72: 415
Mattheusmarkt 292
Melkersteeg 440
Mercatorsingel 460, 461
Merwede 31
Messenmakerssteeg 310, 392
Middel Willens 57
Midden Holland 424
Mierennest 334, 401
Minderbroederklooster 187, 188, 271, 297, 427
Minderbroedersstatie 323, 328, 329, 418
Minderbroedersteeg 433
nr. 3-5: 311
nr. 7: 311
Minderbroederstraat 49
Molenbuurt 288, 465
Molen de Croot 298
Molen de Korenbloem 298, 312, 313, 443
Molen de Noord 298, 312, 409
Molen de Rode Leeuw 298, 312, 314, 443
Molen 't Slot 36, 40, 42, 298, 314, 428
Molen Windlust 466
Molen de Wip 298, 312
Molensteeg 51, 312
Molenwater 44
Molenwerf 10, 14, 28, 29-31, 33-35, 49, 50, 52, 105, 141, 145, 147, 257, 310,
312, 313, 345, 347, 282
nr. 30: 228, 481
nr. 9: 233, 241, 249, 250
Molkenhuis 335, 336, 338
Moordrechtse Verlaat 63, 75
Moriaan, De 239, 361, 363, 370, 373, 374
Moskee El Fath 437
Moskee Nour 441
Muilenpoortje 170, 426, 427, 474
Muziekschool 282, 434
Naaierstraat 237, 250, 307, 310, 313, 385, 409, 411, 446
nr. 6: 233-235, 238-242, 244, 245, 247, 248, 250, 253, 254
nr. 7: 238, 244, 253
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nr. 12: 359
nr. 21-22: 361
Nieuwe Gouwe 62, 76, 394, 456
Nieuwe Haven 20, 48, 51, 143, 162, 173, 206, 305, 308, 385, 409, 410, 443
nr. 188-192: 155
nr. 308-312: 444
nr. 89-143: 445
nr. 199-201: 446
Nieuwe Havenkapel 140, 145
Nieuwe Haventoren 38, 43, 44, 258
Nieuwe Markt 86, 88, 173, 198, 307, 313, 385, 409, 410, 412
Nieuwe Markt Passage 409, 411
Nieuwenbroek, heerlijkheid 60
Nieuwe Park 288, 479
Nieuwe Stadsherberg 309
Nieuwe Toren 89, 268
Nieuwe Veerstal 40, 43, 304, 309, 434
Nieuwe Veerstalpoort 90, 91, 268
Nieuwsteeg 202, 384
Nieuwstraat 52, 240, 242, 260, 304, 313, 409, 411, 412
Nieuwveen 242
Nobelstraat 304, 422
Nonnen op de Gouwe, zie ook Sint Marieklooster 19, 172
Nonnenwater 385, 420
Noodgodsbrug 27, 148, 149, 311
Noodgods Gasthuis 27, 140, 142, 149, 269
Noodgodskapel 17, 18, 23, 27, 316, 148, 149, 157, 269, 299
Noodgodssteeg 313
Noodgodsstraat 432
Noothoven van Goorstraat 63, 476
Olympiadeplein 63
Olieslagersteeg 440
Omloopkade 55, 56, 63, 64
Omloopwetering 55
Onder de Boompjes 395, 469
Ons Liefs Heren Hoofken op het Kerkhof 169, 269
Onze Lieve Vrouwe Hemelvaart zie Kleiwegkerk
Onze Lieve Vrouwehuisje in Hondscoop 18, 151, 269
Onze Lieve Vrouwekapel 24, 25, 161-163, 269, 299, 316
Onze Lieve Vrouwetoren, 139, 161, 166, 444
Oosterwei 62, 288, 458, 482
Oosthaven 35, 37, 40, 50, 144, 145, 291, 303-306, 347, 349, 358, 405, 429, 431,
434
nr. 7-8: 145, 146
nr. 11-12: 146
nr. 13: 358
nr. 14: 240, 358, 359, 363
nr. 15: 234, 236, 250
nr. 17: 430
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nr. 18: 362, 366, 370
nr. 20: 242
nr. 25: 430
nr. 31: 398, 431, 471
nr. 33: 448, 479
nr. 34: 483
nr. 35: 240, 247, 363
nr. 37: 362, 471
nr. 50: 471
nr. 51: 430, 471
nr. 52: 362, 432, 433
nr. 55: 467
nr. 56: 362, 363, 364, 367
nr. 57: 369
nr. 59: 433
nr. 60: 479
nr. 63: 433
nr. 67: 434, 479
nr. 68: 362, 428, 433
nr. 119: 442
nr. 69: 37
Oostpolder in Schieland 63, 288, 466
Oostpolder, boerderij in de 237, 239, 242
Openbare Lagere School nummer I 282, 426
Oranjehofje 353, 442, 443, 475
Oudelle 49, 50, 51, 414, 415
Oudemannenhuis 140, 141, 225, 282
Oud en Nieuw 's-Gravenskoop, heerlijkheid 60
Oude Gouwe 55
't Oude Halletje 440
Oude Molensteeg 51
Oude Rijn 13, 55, 65, 66, 67, 69, 72
Oudevrouwenhuis 141, 147, 198, 199, 282, 339, 340, 411, 412, 413
‘Oude Seyl van 't Casteel’ 75
Oud Wassenaar, buitenplaats 296
Ouwe Gouwe 55, 57, 58, 61, 62, 288, 300, 457
Paauw, huis te 296
Parkstraat 475
Parochieschool 229, 260
Patersteeg 336, 337, 338
Pauluskapel 190, 192, 194, 195, 316, 321, 330, 335, 337, 427, 458
P.C. Hooftstraat 63
Pellicaen, huis De 360
Peperstraat, 20, 21, 49, 50, 75, 236, 237, 291, 304, 310, 313, 358, 384, 405,
408, 437, 440
nr. 20: 437
nr. 64: 311
nr. 108: 362
nr. 130: 237, 244
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nr. 132: 244
nr. 142: 360, 361
Pesterf 339, 340, 412
Pesthuis 27, 228, 271, 340, 341, 343, 409, 412
Pestkerkhof 412
Pestilentiehuis 346
Petroleumbuurt 443
Pieter Hugheszoontoren 86, 91
Piclede 55, 59
Pijnacker Hordijkgemaal, Mr. P.A. 72, 76, 77
Pijpkan, huis De 328
P. Joubertstraat 457
Plateelbakkerij Zuid-Holland 308, 392, 393, 394, 442
Plateelfabiek E. Estié & Co 392
Platteweg 59, 63, 64
Polder Willens (zie ook Willens, ontginning) 30, 462, 465
Politiebureau (voormalig) 282, 416
Politiebureau 425
Poortje achter 't Weeshuis 425
Portemonnaie, steeg 410, 445
Postkantoor 436
Postrust 296
Pottenbakkerssteeg 440
Potterspoort 85, 95, 96,97, 268, 420
Pretoriaplein 478
Prinsenbrug 311
Prins Hendrikstraat 450, 456, 469
De Producent 395, 396
Proveniershuis 224, 282, 285, 334, 343, 401, 402, 419
Punt 36, 39, 40, 42, 84
nr. 6: 434
nr. 2: 37
nr. 11-15: 42, 43, 479
Raadwijk, buitenplaats 296
Raam 11, 20, 21, 34, 291, 304, 305, 307, 327, 358, 385, 393, 405, 408, 409,
441, 442
nr. 1-5: 250
nr. 17-19: 241, 242, 244, 359
nr. 31: 442
nr. 33-35: 442
nr. 43-51: 442
nr. 45-53: 325
nr. 83: 303
nr. 88: 474
nr. 176: 475
nr. 224-230: 440
nr. 238: 441
Raamgracht 51, 83, 259
Raamstraat 228
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Raamweg 228
Raoul Wallenbergplantsoen 427
Ravelijn 90
Ravensberg, heerlijkheid 60
Reeuwijk 403
Reeuwijk Dorp 55
Reeuwijk, polder 70, 71, 76
Reeuwijkpolderplantsoen 466
Reeuwijkse molen 56
Reeuwijkse Plassen 61, 64
Reeuwijkse Sluis 68, 262, 263
Reeuwijkse Verlaat 56, 74
Reeuwijkse Watering 56, 61, 63
Regenboog 23, 48, 49, 50, 52, 307, 415, 416
Regentengebouw 342, 346
Regentesseplantsoen 97
nr. 28-29: 473
nr. 30-32: 473
Regtkamer van Bloemendaal 309
Regulierenhof 209, 354
Regulierenklooster (zie ook Brigittenklooster) 17, 123, 128, 133, 297, 304, 320,
330, 354
Regulierspoortje 94, 268
Reigerstraat 63
Regina, kunstaardewerkfabriek 393, 394, 433
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Remijnsbrug 311
Remijnskapel zie Sint Remigiuskapel
Rhijnstroom, buitenplaats 296
Rhuymsicht 479
Rietzoom, De 462
Rijn 31
Rijnlands Boezem 65, 70, 71, 72
Rijzende Zon, blekerij De 389
Robaarsteeg 425, 426
Robaarstraat 425
Robbé & Co. 401
Rode Dorp 456, 475, 476
Roggenbroek, heerlijkheid 59
Rondeel 90, 258, 268
Roode Anker, logement Het 439
Roomse Hofje 211
Rooms Katholieke Armeninrichting 282, 439
Rooms Katholieke Jongensschool 424
Rooms Katholiek Liefdegesticht 282, 434, 437
Roos, huis De 364, 367
Rotterdamse Poort 88, 92
Rozendaal 308
Ruim 344, 345, 346, 347
Sacramentskerk 457
Saffraanpoort 440
Schapenpoortje 181
Schieland 63
Schielandse Hoge Zeedijk 31, 63, 403, 404, 419, 457
Schimmelpenningsteegje 155
Schoneveld, Westerbaan en Cie. 399
Schoolgebouw De Kade 457
Schoolstraat 475
Schoonhoven 403
Schoonhoven (hof te) 14, 15, 16, 28, 39
Schoonstraat 304
Schraver & Zoon, wasserij 280, 281, 390
Schuttersdoelen 143, 228, 229
Schutterstoren 91
Sigarenfabriek J.A. Donker 401
Sint Agnesklooster zie Agnietenklooster
Sint Barbarahof 440
Sint Aloysiusschool 282, 425
Sint Anthonieklooster 384
Sint Anthoniestraat 228, 307, 411
Sint Antoniusbrug 308
Sint Antoniuserf 160
Sint Antonius Gasthuis 153, 154
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Sint Antoniuskapel 27, 153-154, 269, 299, 316
Sint Jacobserf 25
Sint Jacobskapel en gasthuis 159, 160, 208, 269, 299, 316
Sint Jacobsmarkt 292
Sint Jan Baptiststatie 322-326
Sint Janskerk 15, 17,18, 23, 24, 25, 26, 31, 85, 98-122, 123-138, 140, 141, 153,
198, 207, 228, 257, 260, 275-279, 282, 290, 296, 289, 316, 319, 382, 405, 418
Sint Joost Gasthuis 140
Sint Joostkapel 18, 139, 140, 152-153, 269, 310, 318
Sint Jorisdoelen (Stadsdoelen) 229, 298, 333, 349-351, 424, 425
Sint Jozefkerk (zie ook Gouwekerk) 282, 328, 418, 423, 424
Sint Olevaerskapel 21, 24, 140, 148, 156, 269, 299, 316
Sint Remigiuskapel 149, 169, 269, 299, 316
Sint Theodorusstichting 436
Slagenbuurt 288, 465
Slapperdel 162, 384, 445
Sluipwijk, heerlijkheid 59
Sluipwijk, polder 70, 71, 76
Sluipwijkse molen 56
Sluipwijkse Plassen 61, 64
Sluipwijkse Sluis 63, 262, 263
Sluistoren, 181
Sluiswachtershuis 231, 232, 298, 351
Snoystraat 457, 475
nr. 6-12: 476
Sociëteit De Réunie 282, 430
Sonnevanck 479
Spaardersbad 457
Spieringstraat 28, 49, 50, 149, 236, 237, 291, 304, 305, 426, 437
nr. 1-3: 331, 332, 467
nr. 5: 332
nr. 18a: 367
nr. 20: 437
nr. 131-141: 159
Spoorstraat 312, 314
nr. 6-10: 480, 481
Sportbuurt 288, 458
Springwijkersteeg 152
Stadhuis 19, 23, 92, 212-225, 260, 282, 414
Stadstimmerwerf 282, 444, 448
Stadstussenschool 282, 439
Star, pottenbakkerij De 393
Statie De Braesem 323, 328-329
Statie De Tol 323, 326
Stearine Kaarsenfabriek Gouda 280, 281, 399, 451, 469
Stein, polder 54, 61, 63, 69, 71, 451
Steinenbuurt 288, 464
Steinse Groen 466
Steinse Sluis 63, 262, 263
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Stevenstoren 86, 268
Stincklandt 300
Stinksteegje 105, 305
Stolwijk, huis 361
Stolwijkersluis 288, 466
Stoofsteeg 409, 416
Stoomdrukkerij G.B. van Goor 388
Strijen, huis van 374-377
Strontkortakkeren 474
Swanenburghshofje 343, 355, 356, 426, 427
Swietenstraat, Van 471, 480
Synagoge 282, 303, 448
Tevencoop 51, 259
Tiendewegspoort 84, 85, 88, 140, 143, 268, 273, 314
Tolhuis 91, 230, 231, 232, 298
Tolpoort 91
Trappenbrug 305
Tuchthuis 298, 313, 338, 339, 352
Tuil 70
Tuinstraat 384, 427
Turfbrug 311
Turfkerk 185, 338, 339, 426
Turfmarkt 48, 51, 83, 151, 291, 304, 305, 307, 310, 311, 313, 358, 384, 405,
407, 413, 431, 447
nr. 12: 449
nr. 30: 449, 481
nr. 32: 481
nr. 34: 152
nr. 50: 206
nr. 50-60: 449
nr. 70: 358, 482, 483
nr. 85: 236
nr. 104: 479
nr. 109: 472
nr. 111: 448, 472
nr. 113-117: 471, 472
nr. 120: 234, 235, 239, 242, 362
nr. 140: 358, 378, 379
nr. 142: 362, 363, 377-380, 447, 448
Turfsingel 51, 73, 83, 308, 313, 396, 398, 409, 451
Twaelff Halff Maenen, huis De 370
Tweede Burgerschool voor Jongens 445, 448
Tweede Kade 61
Tweede Kosteloze School 282, 444
Tweede Schoolstraat
nr. 2-18: 476
Uiterste Brug 429
Uitweg 59
Unichema 399, 400
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Utrecht 13, 14
Utrechtse Dom, hotel De 308, 309
Uurwerk, huis Het 149
Van der Palmstraat 457
Varkensmarkt 307, 313, 314, 384, 410, 412
Veemarktrestaurant 307
Veerstal 40, 75, 231, 305, 307, 309, 311, 313, 315, 409
nr. 1: 351
nr. 9: 351
nr. 10: 236
nr. 11: 351
nr. 12: 311
Veerstalpoort 87, 89, 92, 232
Verbrande Erf 426
Verenigd Wees- en Aalmoezeniershuis 343
Vergaderlokaal van de Vergadering van Gelovigen 437
Vergulde Arend, De 318
Verlaat 51
Verloren Kost 74, 180, 313, 384, 385, 393
Verloren Kosttoren 95, 268
Vest 83, 86, 95, 305, 308, 314, 393, 401, 402, 443
nr. 158: 94, 235
nr. 160: 94, 235
nr. 162: 94, 235
nr. 166: 94, 235
Vierde Kade 61, 468, 476
Vijverstraat 384
Villa Honk 456, 478
Vismarkt 282, 348-349, 418
Vita 428
Vlamingenpoortje 83, 94, 95, 268, 314
Vlamingenstraat 384, 409
Vleyshouwerstoren 95, 268
Vogelbuurt 288, 457
Vogelenzang 20, 85, 308, 310, 313, 341, 383, 384
Volksgaarkeuken 282, 438, 439
Voorhofstede 14, 49, 251
Voorwillens 458
Voorwillenseweg 63, 64
Vreewijk 62, 288, 458
Vrijenes, heerlijkheid 59
Vrije School 464
Vrijthofje 343, 357
Vroesentuin 50
Vrouwensteeg 162, 271, 307, 384, 409, 483
Vrouwentoren 282, 320, 410
Vrouwmade, heerlijkheid 59
Vuilebrassluis 63
Waag 164, 282, 296, 298, 304, 306, 308, 347-348, 382, 414, 416
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Wachtelstraat 309, 313, 314,
nr. 53: 395
Waddinxveen 13, 55, 59, 458, 459
Waddinxveense Wetering 63
Wagter, huis De 309
Walesteeg 384
Walestraat 405, 432
Walvisstraat 63, 457, 475
Wanthuis 228, 260
Wapen van Zeeland, huis Het 248
Water- en Grassenbuurt 464
Watergraspark 464
Waterpoort 87, 92
Weegje, 't 55, 61, 63, 64, 450
Weeshuis 141, 196, 282, 305, 330-332, 141, 196
Weidebloemkwartier 288, 457, 481
Werkinrichting tot wering der Bedelarij 288, 428, 429, 482
Westerkade 63, 457, 475, 476
nr. 25-33: 476
Westhaven 52, 291, 304, 305, 307, 358, 349, 405
nr. 6: 245, 247
nr. 8: 240-255
nr. 11: 434
nr. 12: 255, 362, 369, 435
nr. 14: 355
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nr. 24-25: 435
nr. 27: 435, 436
nr. 29: 239, 361, 363, 370-374
nr. 33: 436
nr. 34: 369
nr. 39: 471
nr. 40: 360, 361, 363
nr. 42: 367
nr. 46: 436
nr. 51: 361
nr. 52: 249, 362, 363, 366, 374-377, 435, 437
nr. 59: 433
nr. 64: 237, 238, 243, 247, 249, 255-256
nr. 65: 233, 237, 238, 239, 240, 243, 245, 247, 249, 250, 255-256, 362-366
nr. 74: 232
Wierikke, Enkele en Dubbele 69, 72
Wijdepoort 427
Wijdstraat 415, 416, 305
nr. 26: 233, 250
nr. 25-27: 236
Wijk, huis De 434, 437
Wijnberg, huis Den 310, 329
Wildeman, huis De 201, 271
Wilhelminastraat 20, 305, 308, 310, 409
Wilhelmina van Pruisenlaan 465
Willeman, huis Die 361
Willem Vroesenhuis 28, 140, 225-228, 343
Willem Vroesenplein 52
Willense Sluis 63, 262, 263
Willens, ontginning 48, 49, 54, 58, 59, 61, 63, 69, 76, 77,
Wilnesse Verlaat 56
Wiltenburg, buitenplaats 296
Windrooskwartier 288, 461
Winterdijk 58, 64, 480, 481
Winterdijkstoren 86, 97, 268
Witte Kees, danshuis 308
Witte Lelie, blekerij De 389
Woerden 69, 403
Woudstraat 469, 475, 476
Wouter Jacobserf 443
Zak 427
Zakkendragershuisje 101, 106, 298, 311, 351
Zalm, Hotel de 308, 415, 416
Zeelust, buitenplaats 296
Zeepziederij de Hamer 280, 281, 388, 398, 431
Zeepziederij de Hond 388, 398

Wim Denslagen, Gouda

Zenith, plateelbakkerij 393
Zeugstraat 20, 51, 228, 236, 313, 304, 305, 307, 417
nr. 64: 359, 360
nr. 66: 239, 241, 243, 246
nr. 68-70: 243, 246
Zijl 66
Zon, Gebouw de 415, 416
Zoodslag 51
Zoombuurt 288, 464
Zoutmanstraat
nr. 33: 331
Zoutmanplein 456, 476
Zuidlandflat 457
Zuidplaspolder 55, 61, 63, 64
Zuid-Waddinxveen 67, 70
Zwaan, blekerij De 389
Zwaan, pottenbakkerij de 433
Zwammerdam 67, 68, 69
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Herkomst van de afbeeldingen
Algemeen Rijksarchief te Den Haag: 182, 435-439
Streekarchief Hollands Midden te Gouda: 2, 5, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 23, 27,
124, 156, 157, 160, 199, 201, 202, 203, 206, 208, 209, 210, 213, 214, 222, 229, 235,
253, 266, 276, 327, 238, 329, 330, 331, 332, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 344, 345,
347, 351, 353, 356, 357, 358, 360, 369, 379, 380, 381, 384, 390, 392, 409, 410, 411,
412, 418, 424, 425, 433, 441, 445, 456, 457, 460, 464, 466, 467, 468, 470, 471, 479
Stedelijk museum Het Catharina Gasthuis te Gouda: 19, 34, 36, 40, 144, 196, 197,
198, 200, 207, 211, 212
Gisterra en Harm Olthof te Groningen: 186, 225, 249, V, VI, VIII, IX, X, XI, XVI,
XVII, XIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIX
Hoogheemraadschap van Rijnland te Leiden: 22
Prentenkabinet Leiden: 453
Collectie Bodel Nijenhuis te Leiden: 16, 188
KLM Aerocarto te Arnhem: 111, 341, 342, 3t63, 366, 383, 419, 426
Fonds Goudse Glazen te Gouda: 87, 81
Stichting Huize Groeneweg te Gouda: 385
Martin Droog te Gouda: 159
Tom Haartsen te Ouderkerk aan de Amstel: 6, 10, 261, 262
Bob de Wit te Gouda: 218
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